
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انـــاإلنس

 فلسفة فـويرباخ  يف

  

 



2 

 انـــاإلنس

 فلسفة فـويرباخ يـف

    أمحد عبد احلليم عطيةد.                            

 تصميم الغالف: سالمة أبو زيــد        

 مراجعـــة لغويـــة: إيهاب إبراهيم

 مؤسســة جمـــاز الثقافيـة

 للترمجة والنشر والتوزيع

 ليم األول / الزيتون / القاهرةشارع س 64

 01203368321 تليفون:

 بريد إلكتروين:

magazculturalfoundation@gmail.com 

 املدير املسئول: أمحد عز العرب

 

 

 6-06-6687-977-978 الترقيم الدويل

 2019/ 1714  رقم اإليداع

 
 



3 

 

 

 

 ان ـــاإلنس

 اخ ـويربـــفة فلسـف  يف

 

 

 عبد احلليم عطية أمحد /الدكتور

 

 

 جمـــاز للترمجة والنشر 

2019 

 

  

 



4 

  

 



5 

 

 مقدمة

 فويرباخ واألنثربولوجيا الفلسفية

نقدم يف العمل الفيلسوف األملاين لوفيج فويرباخ صاحب 

األنثربولوجيا الفلسفية ومبادئ فلسفة املستقبل؛ الذي يعد من أهم 

ث ايف من البحفالسفة ما بعد اهليجلية والذي مل حيظ باالهتامم الك

والدرس، ومن هنا اخرتناه موضوًعا لبحثنا، الهتاممه الكبري باإلنسان 

هبا مثل  املبرشينقبل ظهور الوجودية املعارصة، الذي نعده أحد 

ده يف تناوله لإلنسان ونق –كريكجورد ونتيشه، وإن كان خيتلف عنهام 

 حيث يبدو كريكجورد أقرب إىل –لالهوت ولفلسفة هيجل املطلقة 

الروح الالهوتية وأقرب إىل الناحية األدبية الشعرية، بينام فويرباخ يبدو 

 . "مفكًرا مع هيجل ضد هيجل"لنا 

ن أن توقظ الفكر بداًل من أ –فيام يرى فويرباخ  –عىل الفلسفة 

تقيده يف أنساق مذهبية، عليها أن جتعلنا نتجه إىل تأمل احلياة والطبيعة 

ا بكتب ومقوالت جامدة، لقد كان فويرباخ واملجتمع بداًل من أن تربطن

يقف عىل عتبة ثقافة جديدة إنسانية علمية، ديمقراطية وكان حيث 

اآلخرين عىل نبذ األوهام وترك الكتب املدرسية، عىل أن يتبعوه يف 

الطريق الذي سلكه، وذلك ألنه كان حمرًرا وموقًظا للفكر أكثر من كونه 

دام أبصارهم، ونصحهم بأن صانع أنساق، ودعا الناس إىل استخ

يعتمدوا عىل رؤيتهم الشخصية لألشياء ولكنه مل يعني هلم ما ينبغي أن 
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ا. فقد كان يدفعهم إىل  يروه. أما تأثريه عىل األجيال التالية فكان قويًّ

التفكري والنظر بأنفسهم، ومل يكن اجتاهه اجتاه أستاذ يسعى إىل إنشاء 

هنا، فإن هؤالء الذين حاولوا أن مدرسة لنفسه يف تاريخ الفكر. ومن 

ينشئوا مدرسة لفويرباخ أو مذهًبا فلسفيًّا له أرضوا بفكر أستاذهم أكثر 

 مما أفادوه، إذ مل يكن من أهدافه أو أفكاره مثل هذا اهلدف. 

ومن  "إعادة الفلسفة من مملكة النفوس امليتة"لقد كان هيف إىل 

سانية تقوم وأن جيعلها إن "حليةمملكة النفوس ا"جتريدات امليتافيزيقا إىل 

عىل فهم إنساين وعىل لغة إنسانية. ومن هنا فهو يضع البذور ويوجه 

ل، األنظار ويتطلع إىل املستقبل كام يظهر يف تقديمه ملبادئ فلسفة املستقب

أن نتائج هذه املبادئ لن يطول "حيث نجد يف آخر عبارة يف مقدمته.. 

أن هؤالء الذين تأثروا به وبفكره ونحن نميل إىل القول ب "انتظارها

والذين تابعوا أفكاره قد طوروها ألهدافهم اخلاصة. ومن هنا يمكن أن 

بأن أفكاره ": Vicoيف حق الفيلسوف فيكو  Savignyنقول عنه كام قال 

كانت تنري الطريق ملن لدهيم فكرة بسيطة عن الطريق، إال أن هذه األنوار 

هيم أية فكرة عىل اإلطالق، وهؤالء الذين جتعل األمر خمتلًطا ملن ليس لد

 رأوا جزًءا من الطريق عليهم أن يكملوا الطريق كله. 

لقد كان فويرباخ ذا نظرة فاحصة دقيقة ومنطقية؛ إذ كان عقله يتسم 

سان يف تفكريه، لقد كان دائاًم يرتك يف اإلن ومتحرًرابالقدرة عىل التخيل، 

عليها  طريقة من وضعه هو، يصطلحشعوًرا بأنه يستطيع دراسة الفلسفة ب

هو، عىل أكثر من مستوى إذا أراد ذلك، إال أن خياله وُبعد نظره كانا 
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السمة املميزة والباقية فيه، إذ أعجب به املفكرون املبدعون، كام أعجب 

به كل من كان يرنو إىل عمق النظر والوضوح، وليس إىل األنساق اجلامدة 

إعجاب من يبحثون لديه عن املناهج  واحللول اجلاهزة، كام أنه حاز

البسيطة، أو املفاتيح التي تغني اإلنسان عن العديد من النظم واملذاهب، 

وقد وجد ماركس يف حتليل فويرباخ للدين ويف نقده لنظرية هيجل يف 

العالقة بني املوضوع واملحمول نموذًجا للتحليل احتذاه يف نقده 

 للمجتمع واأليديولوجيا. 

أن يستخدم مبدأ  Chernyshevskyيفسكي وحاول ترشن

فويرباخ األنثربولوجي كأساس لعلم اجلامل. وكان تأثري فويرباخ عىل 

واضًحا وأساسيًّا كتأثريه عىل كريكجورد، وإن كان  Nietzsheنيتشه 

هذا التأثري أقل وضوًحا لدى كريكجورد. وقد أراد الالهوتيون جتاهل 

فويرباخ أعظم مفكر يف القرن فويرباخ أو دحضه، لكن اآلن ظهر أن 

 Religion thought nienthالتاسع عرش، حسب قول ريردان ف: 
Century  ويف القرن العرشين وفق مؤلفPratestant thought 

From Roussean to Ritachal . 

والفلسفة املعارصة يف كثري من فروعها تتابع مفهوم فويرباخ 

الذي حيتل الصدارة يف  I -Thouلإلنسان وخاصة مفهوم األنا واألنت 

ومارتن  M. Schelerالوعي الفلسفي خاصة بعد أبحاث ماكس شيللر 

بوبر وغريهم، وكذا مفهوم اجلسد، كام يتضح لدى مريلوبونتي وهي 
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االجتاهات التي متخضت كلها عن التفكري الوجودي. وقد ظهر تأثري 

ن أن نذكر كفويرباخ يف العرص احلديث يف فرنسا يف أعامل التوسري، ويم

أيًضا سارتر. ونستطيع تشبيه مرور املفكرين الشباب بمرحلة الثورة 

الرومانسية ضد الصناعة وعقالنية علم  Parmtheanالربوميثوسية 

االجتامع واالقتصاد بثورة اهليجليني اليساريني ضد الدولة الربوسية 

كمن ياملحافظة والدين والفلسفة التأملية. فإن مفهوم فويرباخ لإلنسان 

وراء ما يسميه كامنكا االجتامعية اإلنسانية، واملاركسية الوجودية 

Existential Marxism  التي محل لواءها مفكرو الطبقة الوسطى يف

عرصنا هذا، ومن هذه الزاوية فإن من املناسب أن نرجع إىل فويرباخ 

 بالدراسة والبحث. 

كاديميني فكرين واألومنذ اهتاممنا هبذه الفلسفة، والتي شغل هبا بعض امل

العرب بدأت الكتابات العربية تتجه نحو فلسفة فويرباخ مبارشة أو يف 

سياق أعم حول هيجل واهليجليني الشباب. نذكر من هذه الدراسات ما 

قدمه الباحث اللبناين حناديب عن هيجل وفويرباخ واألكاديمية املرصية 

منا وقد "عرشنقاد هيجل يف القرن التاسع "فريـال حسن خليفة عن 

نحن عدة دراسات يف بعض الدوريات العربية حوله، حيث نرشنا يف 

آفاق عربية )بغداد( دراسة حول مفهوم الزمان عند فويرباخ ويف جملة 

الفكر العريب املعارص )بريوت( جوهر الدين عند فويرباخ، ودراسات 

د قفلسفية )األردن( مجاليات فويرباخ ويف أوراق فلسفية )القاهرة( الن

عند فويرباخ التي شاركنا هبا يف ندوة النقد بني الفلسفة والعلوم 
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كان البعض يرى أن الفلسفة قد جتاوزت  وإناالجتامعية بالقاهرة. 

فويرباخ، وأنه ال ضري عىل الباحثني من إن يتغاضوا عن فلسفته، إال أن 

خ، اذلك ليس حًقا متاًما؛ ألنه ال يمكن لداريس الفلسفة أن يتناسوا فويرب

بل جيب عليهم أن يمروا هنا عرب )قناة النار( حتى يستطيعوا أن يتبينوا 

طريًقا جديًدا لرؤية الفلسفة، وأن يبرصوا أن التفكري احلر وليس إقامة 

املذاهب املغلقة هو هدف التفلسف وأن موضوع الفلسفة هو دوًما: 

 ."الطبيعة واإلنسان"
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 املــدخل 

 إىل فلســـفة فـــويرباخ 

 مصطلحات قديمة ودالالت جديدة: – 1

ىف كثري Feuerbach (4081 – 4081 )أثرت فلسفة فويرباخ 

من تيارات الفكر املعارص وجتاوز تأثريها ما أوجدته من محاس عارم 

حدثته أ لدى اهليجليني الشباب ىف حياة فويرباخ إىل األثر العميق الذى

ىف تطور الفلسفة الوجودية ىف أملانيا، وىف هنضة وانبعاث احلركة اهليجلية، 

وما خلفته ىف سيكولوجيا الدين مما وضع فويرباخ ىف بؤرة االهتامم ىف 

فقد ظهرت بصامهتا الواضحة عىل فلسفات  (4)تاريخ الفلسفة املعارصة

وكذلك وبرديائيف  (1)كل من: كريكجورد وفرويد وهيدجر وسارتر

ماركس وانجلز. وقد اهتم هبا أيضا من رجال الالهوت كل من: كارل 

. وىف ثقافتنا العربية (3)وهانز اهرنربج وكارل هايم .Barth Kبارث 

 نجد بعض االهتامم لدى عبد اهلل العروى وإلياس مرقص وغريهم. 

وىف حماولتنا هذه لتقديم أنثروبولوجيا فويرباخ الفلسفية إىل 

دف العديد من الصعوبات. وال تأتى هذه الصعوبات ممن العربية نصا

جيهلون فلسفة فويرباخ، بل تأتى أيًضا من داخل صفوف كثري من 

املثقفني ذوى االجتاهات العقائدية دينية كانت أو سياسية، ولكنني 

سأشري فقط وبإجياز إىل بعض الصعوبات التى يمكن أن تواجه الباحثني، 
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إنام ىف رباخية وهى ال تتمثل ىف صعوبة لغته وواملتعلقة بالفلسفة الفوي

غموض مصطلحاته، وهو ما أشار إليه دارسو فلسفته ومرتمجو كتبه إىل 

اإلنجليزية والفرنسية. صحيح أن هناك اختالًفا كبرًيا حول أسلوب 

إالا أن الصعوبة  M.Chernoكتابة فويرباخ أشار إليه انجلز ومالفن كرنو 

 ع ىف األساس إىل نقل مصطلحاته إىل حضارةىف نقل فكر فويرباخ ترج

وتفهم الوجود واملاهية واجلوهر  ،مازالت حتيا عىل مصطلحات أرسطو

والطبيعة واإلحساس واإلنسان ىف إطار املصطلح القديم بينام 

مصطلحات فويرباخ تنطلق من الفلسفة اهليجلية ومن املثالية األملانية 

 عامة وختتلف عنها ىف نفس الوقت. 

أن فويرباخ مل يقدم إال قلياًل من املشاكل "م أن البعض يرى ورغ

إال أنه  (1)التى تتعلق باللغة وحيث إنه مل يستخدم اللغة الفلسفية املعقدة

جيب التأكيد عىل أن مدخلنا لفهم فلسفة فويرباخ يرتبط بفهمنا 

 .*()ملصطلحاته التى تأتى من وختتلف عن مصطلحات املثالية األملانية

ىف ترمجته الفرنسية لنصوص فويرباخ  Altusserالتوسري ويشري 

إىل بعض املالحظات حول الرتمجة ويقدم املشاكل اللغوية 

 واالصطالحية التى ترتبط أساًسا باللغة الفلسفية لفويرباخ، كام يشري إىل

بعض االلتباسات التى تندرج داخل فكر فويرباخ النظرى وأخرًيا إىل 

 دامها ىف لغة أخرى. صعوبة نقل الكلامت واستخ

                                                 

وهذا ما أكد عليه أخرًيا أهم الباحثني ىف الفلسفة اهليجلية ىف العربية د. أمام عبد الفتاح  )*(

 أمام ىف دراسته جتربتى مع هيجل. 



15 

 

إن فويرباخ الذى نشأ أساًسا ىف عامل املثالية األملانية الفلسفى 

وتكلم لغتها يأخذ مصطلحاته من: كانط وفشته وهيجل، وعىل هذا 

املستوى نجد ىف لغته نزعة انتقائية، كام نجد لديه عدم دقة ىف حتديد 

طباًعا طينا انالتصورات، وترجع عدم الدقة التى نتحدث عنها إىل أنه يع

بأنه يتكلم لغة كانط وفشته وهيجل؛ ألنه يربهن ىف كتاباته عىل وجهة 

نظرهم، ولكن نظًرا ألن لديه أفكاًرا خمتلفة يعرب عنها فهو ينتقدهم، 

وااللتباس يأتى من عدم حتديده للمعنى اخلاص به ملا يستخدمه من 

ه رمصطلحات، فهو ينقل عنهم ىف نفس اللحظة التى يضع فيها فك

اخلاص به، لكن بألفاظهم. ويرى التوسري أن هذا اخللط الذى نجده ىف 

مصطلحات فويرباخ بني فهمه اخلاص وفهم من سبقوه أوجد التباًسا 

 داخل فكر فويرباخ نفسه بشكل عميق.

ال تتسم  Gattung, Wesen, Sinnlichkeitإن كلامت مثل: 

داللة ة، لكنها تتسم بفقط بازدواج خاص ومعاٍن متعددة ىف اللغة األملاني

ازدواجية ىف ذاهتا؛ ألهنا تقدم عند فويرباخ باعتبارها جتاوز للمعجم 

يشري  Wesenالفلسفى التقليدى، حمملة بدالالت خمتلفة. فمصطلح 

الوجود من حلم وعظم، والوجود احلقيقى، "أحياًنا كام يقول التوسري إىل 

ذا الوجود. هذا االزدواج وأحياًنا يشري إىل املاهية واحلقيقة الداخلية هل

-الواقع"ليس صدفة، وله داللته العميقة، إنه بالنسبة لفويرباخ متيز لـ

وهو متييز جيب أن يتجاوز، وأن هذا التجاوز يعرب عن نفسه  "احلقيقة

كأنه حل سحرى  Wesenبالضبط ىف هذه الكلمة الوحيدة الفريدة 
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ند املرتجم اإلنجليزى: . كام يعنى املصطلح ع(5)للمشكلة التى يشري إليها

وهو نفس ما نجده ىف  Natureطبيعة  beingوجود  essenceماهية 

 .(6)العربية

ليس له مقابل ىف اإلنجليزية، والكلامت  Sinnlichkeitواملصدر 

ال تتالءم عىل وجه الدقة معه.  Sensuous, Sensualاملختلفة، مثل 

ا إىل احلسية يمكن ترمجته Sennalismusواستخدام فويرباخ لكلمة 

Sensuolism  أوSensublity  التى تستخدم عادة. يقول التوسري: إن

 dasكام ىف  Sensibleيشري إىل احِلسِّ  Sinnlichkeitمصطلح 

sinnlich  ويشري ىف الوقت نفسه إىل النظام احلسى مثلdu Sensible 

I'ordre  أو الطبيعة احلسيةle nature sensible  وصفة ما هو حسى

la qualite de sensible  ولكن ىف الوقت نفسه يشري إىل القوة الذاتية

التى يؤثر فيها النظام احلسى ىف متيزه عن الفهم املجرد لألشياء و 

Sensiblite  هى األشياء احلسيةDie Sinnlichkeit  أى كل ما هو

راجع إىل العامل احلسى، كل ما هو معطى: للحواس، للشعور، للقلب، 

املتفتحة ملا هو موجود ىف اخلارج. والتباس مصطلح  أى لتقبل الذات

Sinnlihkeit  يعرب عند فويرباخ عن أن هذا النظام احلسى االستقباىل

 .(8)وحدة أصلية وغري منقسمة

عن ازدواجية  -الذى يشري إىل النوع  – Gattungويعرب مصطلح 

مماثلة وفويرباخ يتحدث عن األنواع احليوانية، وعن آفاقها اخلاصة 

الداخلة ىف اجلنس العام، واإلنسان نفسه يندرج حتت مقولة النوع 
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Gattung فهى ليست مقولة بيولوجية بحتة، بل إن هذه املقولة ىف ،

 .(0)أساسها مقولة نظرية

)أى موضوع  Gegenstandويتحدث فويرباخ عن اهلل باعتباره 

انية، مل، ويبني التوسري الفرق بينهام ىف األobjectأو متوضع( وال يقول 

هو موضوع يقصده الوعى وهو داخل الوعى أو  Gegenstandاألول 

موضوع ىف اخلارج. ومن هنا  objectىف اخليال ومن صنع الوعى، والثانى 

أمهية الرجوع إىل ما كتبه التوسري لتحديد داللة املصطلحات التى متثل 

 ىفصعوبة أساسية ىف فلسفة فويرباخ. وباإلضافة إىل صعوبة املصطلحات 

اللغة األملانية هناك صعوبة مضاعفة ىف نقل معناها إىل لغة أخرى. ويرتبط 

هبذه الصعوبات حتول فويرباخ من املثالية اهليجلية مع تشبعه بأفكارها إىل 

  .فلسفة جديدة متاًما تسترشف املستقبل وتدور عىل أرض الطبيعة

، خويثري مدخلنا احلاىل تساؤالت عديدة حول مغزى فلسفة فويربا

ا وصار اجلميع "الذى أهلب محاس معارصيه. فقد  كان احلامس عامًّ

كام كتب انجلز وكتب دافيد شرتاوس أن نظرية فويرباخ  "فويرباخيني

هى حقيقة هذا العرص. وأشار ماركس أن ليس هناك طريق للحرية 

عرصنا. لقد  Purgataryواحلقيقة سوى هنر النار، وأن فويرباخ مطهر 

اخ ىف نظر معارصيه وىف نظر أوربا ىف القرن التاسع كانت صورة فويرب

، "ةجوهر املسيحي"عرش هى صورة فويرباخ يف األربعينيات؛ صاحب 

فويرباخ الذى أحل املذهب الطبيعى واإلنسانى واملادية األنثروبولوجية 



18 

حمل التقاليد الدينية، والذى كان اهتاممه بالدين أكثر من أى يشء آخر. 

إن فويرباخ هو فيلسوف اإلنسان ": H.Vogelيقول فوجل 

واألنثروبولوجيا الفلسفية قد أمكنه أن يؤكد أن فلسفته كلها فلسفة دين 

وذلك باملعنى العام لكلمة دين، والتى تعنى االهتامم باملصري اإلنسانى، 

ومن وجهة النظر هذه فإن فويرباخ يشن انتقاًدا دائاًم ومكثًفا عىل ما عده 

 .(9)"يف الالهوتضالاًل للعقيدة أى ز

وقد بني فويرباخ مهمته ىف مقدمته للمجلد األول من أعامله 

إن املشكلة اليوم ليست وجوًدا أو "بقوله:  4016الكاملة الذى نرش عام 

عدم وجود اهلل، إنام وجود اإلنسان أو عدم وجوده، ليست املشكلة ما إذا 

تساوين فيام البرش مكانت طبيعة اهلل مشاهبة لطبيعتنا ولكن ما إذا كنا نحن 

بني أنفسنا. وليس ما إذا كنا نشرتك ىف جسد املسيح باعتبار أننا نأكل اخلبز 

ولكن ما إذا كان لدينا خبز يكفينا، ليس ما  "التناول"ونشارك ىف عقيدة 

إذا كنا نعطى ما هلل هلل، وما لقيرص لقيرص، ولكن ما إذا كنا نعطى لإلنسان 

مسيحيني أو وثنيني، مؤهلني أو ملحدين ما لإلنسان، ليس ما إذا كنا 

ولكن ما إذا كنا آدميني أو سنصبح كآدميني نتمتع بصحة الروح والبدن 

واحلرية والنشاط واحليوية... إن من يتحدث عنى كملحد ال يقول وال 

يعرف عنى شيًئا.. ليست مهمة إنكار وجود اهلل هى ما يعنينى ولكن ما 

 .(48)انيعنينى هو مشكلة عدم وجود اإلنس

يبدو أن صعود فويرباخ الرسيع إىل عامل الشهرة ىف الفرتة التى 

قد تبعه هبوط خطري ىف سمعته بعد هزيمة الثورة ىف  4010سبقت عام 
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أملانيا. هذا ما جيعل البعض يتساءل أمل يكن فويرباخ سوى فيلسوف صغري 

 خلع عليه الناس أمهية فلسفية زائفة ترجع إىل أن بعض مؤلفاته حازت

إعجاًبا مؤقتًا ىف عرصه! أو هل كان فويرباخ أحد الذين وقعوا حتت وطأة 

التاريخ الذى ال يرحم كام يفرتض ماركس؟ أو بمعنى آخر هل خلف 

فويرباخ ىف شخص ماركس من فاقه واحتواه وتفوق عليه ىف حياته حتى 

أصبحت فلسفته جمرد مقدمة متهيدية للامركسية؟ أو هل ترجع أمهية 

عىل  "من هيجل إىل ماركس"لتارخيية إىل كونه مرحلة انتقالية فويرباخ ا

؟ أو نقطة وصل بينهام عىل نحو ما رأى "سيدنى هوك"نحو ما نظر إليه 

؟ وهل اإلطار املاركسى هو فقط اإلطار الوحيد (44)"جان هيبوليت"

إىل قصور ىف  4010املالئم لدراسة فويرباخ؟ وهل يرجع فشله بعد 

يته، بمعنى أنه حتدث كثرًيا عن إبدال الفلسفة أواًل أعامله، أى ىف نظر

 باألنثروبولوجيا ثم بعد ذلك بالعلم دون أن حيقق شيئًا من هذا بنفسه؟ 

وباملقابل، هناك جمموعة أخرى من األسئلة تدور حول إمكانية 

استخدام أطر ومناهج أخرى ىف تناول فويرباخ، أو بالبحث عن مناهج 

ول من للتناول التارخيى لفلسفته باعتبار أنه حت جديدة لدراسته باإلضافة

ماركيوز، أو باعتبار أنه نقطة حتول، منعطف، ليس  "العقل إىل الثورة"

انجلز، لكن بداية للكثري من التيارات  "هناية املثالية األملانية"فقط 

ولوفيت  Reordon، ريردون Vogelاملعارصة كام لدى: فوجل 

lÖweth. الطريق ومتهد البحث. تلك جمرد أسئلة تنري  



21 

يرى البعض أنه ال يمكن فصل فكر فويرباخ عن فكر كارل 

ماركس. فتاريخ الفلسفة الذى حتدده دراسة انجلز الشهرية، يقدم لنا 

كنوع من يوحنا املعمدان اخلاص بدين القرن  "ماهية املسيحية"مؤلف 

قد نال  هالعرشين اجلديد، وبعد أن يضع فويرباخ ىف هذا املنظور يظن بأن

نصيبه، يأخذ بعد ذلك ىف إيراد املآخذ عىل فكره ويذكر التعديالت 

واإلضافات التى أحلقها ماركس بفلسفته. وكام حيدث غالبًا فإننا نجد أن 

فضائل املعلم تقبع ىف ظل نجاح التلميذ، ففكره ال يوجد إال بمقدار ما 

كم متحيز؛ و حيسمح لنا بالعثور عىل اخلطوط األوىل لفلسفة تتجاوزه. وه

 .(41)ألنه يغفل عام ىف فكر فويرباخ من ثراء حقيقى

وإذا شئنا إذن أن نكون عادلني مع فويرباخ جيدر بنا أن نعيد له 

ذلك االستقالل النسبى الذى من حقه أن يطالب به إزاء ماركس الذى 

يلحقه، وإزاء هيجل أيًضا الذى يسبقه، وهذا ما نحاول أن نفعله بتقديم 

 زه حلياته وتطور كتاباته. صورة موج

 حياة مضطربة حائرة:  – 2

ىف  4081يوليه  10ولد فويرباخ )لدفيج اندرياس فويرباخ( ىف 

ببافاريا، حيث توىل والده بول جوهان  Landshutمدينة لندسهوت 

انسلم فويرباخ رئاسة املحكمة العليا، وكان والده أول بروتستانتى 

 كتب كتاًبا مهامًّ عن القانون اجلنائى ىفمتحرر يرأس جامعة بافارية، وقد 

كان لدفيج االبن الرابع وبعده أربعة آخرون وبعد أن "القرآن الكريم. 
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ترك بيت أرسته والتحق بمدرسة ىف  4041أهنى املرحلة االبتدائية 

أنسباخ، وىف عيد ميالده السادس عرش أظهر ميواًل دينية واضحة وأكمل 

ومكث عاًما قبل أن يكمل دراسته ىف  4011امتحاناته ىف الثانوية 

الالهوت ىف بيت والده، حيث ازدادت ىف بافاريا حدة رد الفعل 

الكاثوليكى املتطرف، وقد أدى هذا بدوره إىل رد فعل جذرى ىف املجتمع 

الربوتستانتى الصغري الذى ينتمى إليه فويرباخ، وهذا التعصب الدينى 

ىل  أملانيا وعن إرسال لدفيج إمسئول إىل حد كبري عن املصاعب العامة ىف

 هيدلربج. 

وبعد أن أهنى فويرباخ دراساته الثانوية قرر تكريس نفسه لدراسة 

الالهوت الربوتستانتى. ونستطيع منذ هذه الفرتة أن نلمح بذور ذلك 

االهتامم القوى والدائم بالدين الذى ظل يستشعره قلب فويرباخ احلى، 

ساؤل، بقلق حول األمور الدينية، وحول ووعيه الذى مل يكف أبًدا عن الت

نظرية لوثر التى أصاهبا الفتور إثر قرن هيمنت فيه العقالنية، ولسوف 

يكتب بعد ذلك حني يتحدث عن مسريته الروحية قائاًل: مل يكن أول ميل 

استشعرته ىف حياتى مياًل للعلوم أو الفلسفة بل للدين، وهذا امليل مل يأتنى 

ال هبا. أو غري مب –كام أذكر جيًدا  –ة التى تركتنى بفعل الرتبية الديني

بسبب تأثريات خارجية، بل أتانى هذا امليل من ذاتى فحسب، انطالًقا 

 من رغبتى ىف يشء مل تكن توفره ىل بيئتى وال التعليم الذى كنت أتلقاه ىف

. لقد كان التفكري ىف اهلل يؤرقه دائاًم. وقد خلص فويرباخ (43)املدرسة

وهر ج"وره الفكرى منذ كان طالًبا لالهوت حتى نرش كتاب نفسه تط



22 

مروًرا باملرحلة التى تأثر فيها هبيجل، فقال: كانت فكرتى  "املسيحية

األوىل هى اهلل، وكان العقل هو فكرتى الثانية، وكان اإلنسان هو فكرتى 

 . "الثالثة واألخرية

اوب د لقد استمع لدفيج إىل حمارضات ىف الالهوت التأمىل لكارل

K. Daub  ،وهو من رجال الكنيسة الذين تأثروا باالجتاهات املعارصة

والذى كان يمر ىف هذا الوقت باملرحلة اهليجلية، كام استمع إىل حمارضات 

عن تاريخ الكنيسة. وىف غضون عام قرر  H.G. Poulus هـ. ج. بولس

فويرباخ أال يستقى معلوماته من مصدر غري مبارش، ونجح ىف احلصول 

عىل موافقة أبيه ىف أن ينتقل إىل برلني، مركز الفكر، حيث كان هيجل 

، وتلقى خطابات 4011نفسه يلقى حمارضته، ووصل إىل هناك عام 

فويرباخ إىل والده ىف هذه الفرتة الضوء عىل تطوره الروحى، فقد كتب 

 يقول:  4011من هيدلربج ىف 

ء من ل يش.. كم سيكون مفيًدا بالنسبة ىل بعد استيعاب أفض"

دواب العظيم أن أواصل سريتى ىف برلني، حيث عىل العكس من هنا ال 

توجد شجرة واحدة فقط من املعرفة يلتقظ منها ثامر العلم، بل حديقة 

غناء مليئة باألشجار املتفتحة، حيث كل علم، بل كل جزء من العلم 

يمثله أناس مشهورون، وحيث يمكننى أن أستمع للكلمة احلية عن 

وليس الكلمة الصادرة عن السلطة، ويمكننى أيًضا أن أستمع إىل  الروح

شلريماخر، أين يمكننى أن أدرس التأويالت وتاريخ الكنيسة بطريقة 

أفضل من التى يمكن أدرسها لدى شلريماخر؟ مثل هذه املحارضات 
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رضورية إىل حد كبري. إن دراسة الالهوت والفلسفة ىف برلني ىف أيدى 

 .(41)"وتتم بصورة خمتلفة متاًما عام جيرى هناأساتذة خمتلفني، 

... مضت أربعة أسابيع منذ "وكتب من برلني إىل والده يقول: 

ا، فام كان غامًضا وغري قابل للفهم  بدأت دراستى هنا، إال أهنا مفيدة حقًّ

فهمته اآلن بوضوح، وأدركت رضورته من خالل املحارضات القليلة 

ما كان يكمن داخىل مثل اجلمر تفجر إىل هليجل التى حرضهتا حتى اآلن، 

هليب، وال تعتقد للحظة واحدة أننى أخدع نفسى، فاملرء الذى يلهمه 

احلافز للمعرفة ويأتى إىل هيجل فإنه حيس التأثري القوى خلصوبة وعمق 

 .(45)أفكاره

حتول فويرباخ من دراسة الالهوت إىل الفلسفة، فال خالص إال 

يرىض اآلخرين فقط إذا كان يستطيع أن يمكن للمرء أن "بالفلسفة 

يرىض نفسه، ويمكن أن ينجز شيًئا إذا كانت لديه القدرة عىل إنجازه. 

 استعدادى هلا. فال يمكن لإلنسان أن يتقدم ىف يدعمهواشتياقى للفلسفة 

مكان أرسع مما يتقدم ىف الفكر، وما مل يتخّل عن حدوده فإنه يكون مثل 

مقاومة. وإذا أردتم منى أن أرجع إىل الالهوت التيار حيملنا بعيًدا دون 

اآلن فإن ذلك سوف يكون مثل إجبار روح خالدة ألن ترجع إىل صدفتها 

 .(46)امليتة واملهجورة، أو مثل حتويل فراشة مرة أخرى إىل رشنقة

تتبع فويرباخ حمارضات هيجل بانتظام وكان متحمًسا هلا وهو ال 

 من مؤيدى هيجل وشعر أنه مل يستطعيزال طالًبا ىف الالهوت، ثم أصبح 
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كتب  4010أن يوفق بني دراسته لالهوت واهتاممه بالفلسفة، وىف عام 

دخلت جامعة برلني ىف حالة يائسة ال أعرف ماذا "عن هذه الفرتة يقول: 

أقرر، وشعرت ىف نفسى بالرصاع بني الفلسفة والالهوت، ورضورة 

عندما كان  –شار فويرباخ . لقد أ(48)التضحية بإحدامها من أجل اآلخر

تتاح إىل أنه هناك س –حياول احلصول عىل موافقة أبيه للذهاب إىل برلني 

له فرصة سامع شلريماخر، إال أنه بعد أن سمع هيجل وجد أن خلط 

شلريماخر بني احلرية والتبعية، بني العقل واإليامن، ال يتالءمان عىل 

تنزع إىل الوحدة اإلطالق مع روحه التى ترغب ىف احلقيقة، أى 

 .(40)واملطلق

متوجها إىل  4016وقد ترك فويرباخ برلني ىف منتصف عام 

ارالنجن حيث أمكنه تكملة دراسته، وهناك حاول دراسة العلوم 

، Kochالطبيعية وحرض حمارضات ىف الفسيولوجى والترشيح عىل كوخ 

 .4010لكن ظروفه املالية حالت دون ذلك، وأكمل دراسته ىف الفلسفة 

ورغم أنه قد بدأ يشك ىف يقني اآلراء اهليجلية حول األساس العقىل 

ال يزال يقف عىل أرضية  4010للطبيعة، فإننا نراه ىف رسالته التى كتبها 

 De "العقل الواحد الكىل الالمتناهى"املثالية املوضوعية ىف بحثه عن 

Ration une Universoli infinitoة . مل يبتعد فويرباخ ىف هذه الفرت

كثرًيا عن استخدام التصور اهليجىل، فالعقل نشاط كونى مشابه للطبيعة 

وهو الذى يوحد الوجود مع الفكر. والعقل هو الذى يمكن اإلنسان من 

ختطى حدود الفردية لريتبط باآلخرين، مقابل املسيحية ديانة فردية. ومن 
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لذى اثم فإن هذا العمل الذى يتعدى املثالية املوضوعية الكالسيكية و

يعتمد عىل التحليل اهليجىل يسري ىف مسار اإلنسانية التى تظهر ىف رشح 

 هيجل للفينومينولوجيا. 

حمارًضا ىف الفلسفة ىف ارالنجن، وبدأ  4019وعني فويرباخ عام 

ثم أعطى  "ديكارت واسبنينوزا"نشاطه األكاديمى بمحارضة عن 

من نفس العام،  انىحمارضات أخرى ىف املنطق وامليتافيزيقا ىف الفصل الث

. غري أن احلدث الرئيسى 4031واستمر ىف إلقاء املحارضات حتى عام 

تأمالت "ىف تلك السنوات األوىل لنشاط فويرباخ الفلسفى كان نرشه لـ 

، فقد عالج ىف هذا الكتاب موضوًعا عزيًزا 4038 "حول املوت واخللود

 –سم مستعار الذى ظهر با –عليه، هو فكرة اخللود. وكان كتابه هذا 

نقًدا الذًعا يعالج كثرًيا من املوضوعات التى شغلت تفكريه، ويعد 

هجوًما واضًحا عىل علم الالهوت الذى خيدم الدولة الربوسية، وقد 

اعترب وثيقة خطرية، وكان سبًبا كافًيا حلرمانه من أى وظيفة جامعية، كام 

لالهوتية. يه احِلَكم اأنه قىض عىل آماله األدبية. فقد أحلق به جزًءا ينتقد ف

وقد أثار هذا امللحق غضب الرقابة، فقد كان العمل نفسه عىل الرغم من 

أنه اختذ الشكل اهليجىل ينكر خلود الروح ويؤكد مكانة اإلنسان عىل هذه 

األرض، وأن اخللود الوحيد يكون ىف الثقافة اإلنسانية التى تتسلمها 

نى وح اإلنسان بعد أن يفاألجيال بعضها من بعض والتى تبقى فيها ر

جسده، وقد أثار هذا العمل معظم الناس، حتى أن والده صدم بإنكاره 

ا حيث حرم  اخللود وتأثري ذلك عىل حياة ابنه العملية، وقد كان األب حمقًّ
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، وغد يعلم 4031فويرباخ من الرتقية ىف ارالنجن وابتعد عن اجلامعة 

ام وسية يغلقان األبواب أمأن ثورته ضد الالهوت، وحتفظ احلكومة الرب

 حياته اجلامعية. 

ذلك  "سريته الذاتية"ىف  R. Wagnerويذكر ريتشارد فاجنر 

 تأمالت ىف املوت"األثر الذى أحدثه فيه كتاب الفيلسوف الشاب 

. وقد كان ىف ملجئه ىف زيورخ، بعد أن شارك باكونني رحالته "واخللود

الذى أحرضه إليه صديقه  وقرأ الكتاب 4019الثورية إىل دريسدن عام 

لقد "فلهام بوجمارتن ووجد فيه التربير الكامل لعمله الثورى، يقول: 

أعجبتنى رصاحة فويرباخ كثرًيا، تلك الرصاحة البادية ىف أفضل أجزاء 

كتابه حيث جيرؤ عىل التصدى ملشكالت بالغة األمهية، وكذلك أعجبتنى 

  من األمور الرائعة أن نعرفاجتاهاته االجتامعية الراديكالية. لقد بدأ ىل

 . (49)أنه ال يوجد خلود حقيقى إال للعمل السامى ولإلنجاز الروحى

ورغم هذه احلامسة التى قابل هبا املوسيقى الكبري الكاتب فقد 

كانت تداعب فويرباخ فكرة اهلجرة إىل باريس معتقًدا أن هولباخ 

ب اللذين أعج( 4884 – 4845) وهلفستيتوس( 4806 – 4813)

هبام من قبل قادران عىل النرش ىف سهولة وأن باريس كانت معروفة بمدينة 

احلرية الفكرية. وقد ارتبط فويرباخ بصداقة وثيقة مع كريستيان كاب 

Kristian Kapp  أستاذ الفلسفة ىف ارالنجن، والذى بذل كل ما ىف

وسعه للتوصية، لكى حيصل فويرباخ عىل وظيفة جامعية ولكن باءت 

الته بالفشل، وعاد فويرباخ دون أن يستفيد من حقه ىف أن يلقى كل حماو
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حمارضات ىف ارالنجن، ولكنه حاول أن يدعم مستقبله األكاديمى بنرش 

. وتبعه 4033 "تاريخ الفلسفة احلديثة"جمموعة من األعامل مثل: 

ثم كتاب عن بيري  4036 "نقد وتطوير فلسفة ليبنتز"بكتاب آخر عن 

 . 4030عام  "Pierre Bayle"بايل 

وقد صمم فويرباخ أن ال يلقى حمارضات طاملا أن اجلامعة تضعه 

ىف موضع املحارض اخلارجى الذى ال يليق به، واستمر ىف تصميمه هذا 

عندما أقنعه  4035/4036 باستثناء فرتة بسيطة ىف الفصل الدراسى

أصدقاؤه بأن يعطى سلسلة حمارضات لتالميذه الذين أرادوا أن يستمعوا 

ه ىف ارالنجن، وباءت كل املحاوالت التى بذلت لتعيينه ىف منصب إلي

أكاديمى ىف كل من: ماربورج وهيدلربج وفريبورج بالفشل، وذلك 

بسبب االعرتاض عىل أفكاره. وبذلت حماولة ثالثة ىف ارالنجن لرتقيته 

إىل أستاذ غري متفرغ ولكنها فشلت أيضا. وعىل هذا النحو ندرك العنرص 

ساهم ىف تكوين حياة فويرباخ وفكره، ذلك الفكر الذى املهم الذى 

اقرتن بتجربته وكياف نفسه معها، أعنى فشله اجلامعى، وهو فشل كان 

حمرًرا له بالنظر إىل أنه قد جعله يفلت من قيود الفلسفة الرسمية، وكان 

حياة  –التى كانت رغم ما فيها من جمد  –الفيلسوف عند تفكريه ىف حياته 

رجح عىل الدوام بني ثورة الكربياء وبني االستسالم، فتارة كان خارسة يتأ

ينتفض كمتمرد عنيد، وتارة كان يبدو وكأنه أسف عىل ما يتاح 

 للفيلسوف الرسمى من هدوء كثمرة للضامن املادى الذى توفره الدولة. 
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التى تكربه بعام  Bertha lÖw قابل بريتاليف 4031وىف عام 

ة وتبادال اخلطابات، ورسعان ما اعترب واحد، ونشأت بينهام صداق

أنفسهام خطيبني، إال أن فويرباخ ظل ينتظر تعيينه ىف وظيفة جامعية وأن 

انغمس لفرتة ىف دراسة الترشيح  4038ينرش كتاباته الفلسفية، وىف عام 

والفسيولوجى للتعويض عن تركيزه الزائد عىل العقل والروح. وتزوج 

صوله عىل وظيفة ىف ذلك الوقت. وقد رغم عدم ح 4038نوفمرب  14ىف 

عاش مع زوجته ملدة ثالثة وعرشين عاًما عيشة بسيطة ولكنها مرحية ىف 

عزلة ريفية ىف بروكربج يعتمدان ىف رزقهام عىل أرباح مصنع للصينى قد 

ورثته زوجته بعد وفاة أبيها، وعىل عائد نرش كتاباته، وبعد أن اقتنع أنه 

ءم مع قدراته العقلية وخاصة بعد أن باءت لن ُيمنح وظيفة جامعية تتال

ا ىف اعتبار نفسه  4018حماوالت أصدقائه عام  بالفشل وأصبح جادًّ

مفكًرا مستقاًل وحترر من قيود الوظيفة وقيود النظم االجتامعية، رصح 

أنه عىل وشك اكتشاف ُبعد نظر وذكاء ىف العوام من الناس يفوق أساتذة 

 الفلسفة. 

قل، بروكربج بدأ فويرباخ يتحول إىل فيلسوف مست وبعد انتقاله إىل

وتعترب العرش سنوات التى قضاها هناك قمة حياته الفلسفية، وتعد ربام 

 "أفكار حول املوت واخللود"أسعد فرتات حياته. لقد عرف بكتابه 

ري، شهرة كهيجىل كب "تاريخ الفلسفة"كباحث مدقق، كام أعطاه كتاب 

ن تنتقد التجريبية انتقاًدا الذًعا مثل دفاعه عوكانت أعامله ىف ذلك احلني 

وذلك ىف  "نقد هيجل" Bachmamm "بامخان"هيجل ضد مقاله 
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 Critique de L'Antiنقد مناهىض هيجل " 4035مقالته التى نرشها 
Hegel  وبينام تشهد حمارضات ارالنجن بالتأثري اهليجىل فإن كتاباته عن

تابه بني الفلسفة والالهوت. وىف كليبنتز أظهرت عمق اهلوة التى أحدثها 

احتل موضوع الفلسفة والالهوت معظم الكتاب  P.Bayleعن بايل 

وأصبح بايل االسم اخلاص بفويرباخ نفسه، الذى كان ىف هذا الوقت 

يتجه إىل رفض املثالية كرضب من رضوب الالهوت، وجاءت دراسته 

 kritik der Hegelschen philosophie" نقد الفلسفية اهليجلية"عن 
جوهر "انفصااًل وجتاوًزا للمرحلة اهليجلية. وقد غطى  4039عام 

الذى نرش بعد سنتني عىل سمعته كهيجىل وجعل منه أشهر  "املسيحية

 فيلسوف ىف أملانيا بني الراديكاليني وخصومهم من الالهوتيني. 

 Preliminary "قضايا متهيدية إلصالح الفلسفة"أما كتاباه: 
Theses for the Reform of philosoplyاملبادئ األساسية "، و

 Principles of The philosophy of The "لفلسفة املستقبل
Future  :إن هذه "فقد نرشا عىل التواىل ىف سويرسا بسبب الرقابة، يقول

ألقى هبا  ، تلك التى"املبادئ تكملة لقضايا متهيدية إلصالح الفلسفة

 إىل املنفى، ىف املسودة األوىل –يرحم  الذى ال –غضب الرقابة األملانى 

كانت هذه القضايا جملًدا كبرًيا، لكن حني بدأت ىف التحرير النهائى 

استوىل عيلا ال أدرى كيف! روح الرقيب وشطبت بوحشية ما تركته هذه 

 .(18)الرقابة ىف البداية
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ومن املفيد هنا أن نؤكد األمهية الكربى هلاتني الدراستني سواء 

إىل موقعهام من تطور الفكر الفويرباخى، أو من تطور الفلسفة  بالنسبة

احلديثة، فقد ظل الدارسون لزمن طويل ال يرون فيهام سوى امتداد لنقد 

بينام رشع النقاد ىف أيامنا هذه ىف  4039الفلسفة اهليجلية الذى يبدأ منذ 

 اإدراك أمهيتهام كعمل يتجاوز التجريد املثاىل والقصور املادى تأسيًس 

 .(14)لفلسفة جديدة متاًما

وقد حاول أصدقاء فويرباخ: كريستيان كاب وارنولد روجه دون 

إذ  Halieجدوى أن جيتذباه بعيدا عن عزلته الريفية إىل هيدلربج وهاله 

 "حوليات هاله"كنارش عىل الكتابة ىف جملته  A.Rougeشجعه روجه 

لهيجلية الرسمية ل التى تعد اجلريدة "حوليات برلني"بعد أن بدأت جملة 

تطالب بمراجعة وتعديل كتاباته عن هيجل، وبالرغم من أنه أعطى 

بعض مقاالته إىل روجه ملجلته الراديكالية، إال أنه كان يعتقد أنه منعزل 

 عن نشاط روجه وماركس الشاب اللذين أمال ىف ازدهار سالح النقد. 

 وقد رفض فويرباخ طلب ماركس بأن ينتقد شلينج ىف جملته

يوليو  13فقد كتب ماركس إليه ىف  "الفرنسية –احلوليات األملانية "

يسأله املسامهة ىف العدد األول من املجلة عىل أن يكون نقدا  4013

لشلينج، الذى نجح ىف خداع الفرنسيني بذكائه فهم يعتربونه الرجل 

الذى وضع واقعية معقولة بداًل من املثالية، وضع أفكاًرا من دم وحلم 

األفكار املجردة، وضع فلسفة للعامل مكان الفلسفة الصورية ولذا  موضع

فإنك تقدم خدمة ملجلتنا وخدمة أكثر لقضية  –كام حيفزه ماركس  –
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احلقيقة إذا قدمت لنا نقدا يظهر ىف العدد األول.. أن أفكار شلينج ىف 

شبابه مل تكن أكثر من حلم خياىل لكنها أصبحت فيك حقيقة وواقًعا، لذا 

نى أعتربك النقيض الطبيعى والرضورى لشلينج نقيًضا حددته قوتا فإن

ن إنه عىل الرغم م". ويقول فرانز مهرنج: "الطبيعة والتاريخ التوأمني

تلك اللهجة الودودة، إال أن فويرباخ تردد، فقد كانت كتاباته هى التى 

أحرجت السلطات ودفعتها للقضاء عىل ما تبقى من احلرية الفلسفية ىف 

انيا، ولذلك أجربت املعارضة الفلسفية عىل مغادرة البالد، إال إذا أمل

كانت مستعدة لالستسالم، ولكن فويرباخ ليس بالرجل الذى يستسلم، 

لكنه مل يكن قادًرا عىل استجامع شجاعته لالندفاع ىف الرصاع فكان رده 

إال أننا يمكن أن نتبني موقف فويرباخ من شيلينج ىف الفقرة  (11)بالنفى

 [ من مبادئ فلسفة املستقبل. 58]

وهر ج"وقد استمر فويرباخ ىف دراساته ىف جمال الدين، وراجع 

عدة مرات، ودافع عنه ورشحه ىف ضوء النقد الذى وجه إليه.  "املسيحية

كام نرش العديد من املقاالت واملوضوعات الالهوتية املرتبطة به واملكملة 

ياة فويرباخ، حيث توصل عام عمل ونشاط ىف ح 4011له. وكان عام 

من  هاًم مإىل قناعات كافية بأن نقد كل من اهليجلية والالهوت كان أساًسا 

أجل نظام اقتصادى واجتامعى وسياسى مستنري، كام أوضح مالفن كرنو 

M.Cherno  لدفيج فويرباخ واألساس الفكرى لراديكالية "ىف دراسته

بالعمل، حيث اتفق مع . لقد كان عاًما حافاًل (13)"القرن التاسع عرش

 بدأاونارش كتبه عىل إعداد طبعات منقحة من أعامله النقدية والتارخيية 
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مًعا ىف التفكري جديًّا ىف عمل طبعه كاملة لكل كتاباته وهو مرشوع تم 

البدء فيه خالل عامني ومل ينته إال بنرش املجلد العارش من األعامل بعد 

 . (11)عقدين

باخ بمجموعة من االجتامعيني التقى فوير 4011وىف عام 

W. Weithing (8181 – 8188 )الراديكاليني من بينهم وتيلنج 
نفسه  ، وىف الوقت"ضامنات احلرية والسالم"الذى أثر فيه خاصة كتابه 

واصل دراسته للمسيحية، وكانت كتاباته عن مارتن لوثر هى التى 

ته ىف دراس شغلته أكثر من أى يشء آخر ىف هذا الوقت، فحاول أن يقدم

 – The Essence of Faith "جوهر اإليامن لدى لوثر"
According luther  جوهر "رؤية أكثر جتسيًدا وحتديًدا ألفكار

. "حيةجلوهر املسي"وهو كام يبدو ىف تقديمه للكتاب إكاماًل  "املسيحية

، كام أصدر ىف نفس 4016عام  "جوهر الدين"وىف نفس االجتاه أصدر 

أعامله الكاملة. وقد أدرك فويرباخ أن املشاكل التى  العام جملدين من

قضت عىل ما تبقى من آمال ىف احلصول  "جوهر املسيحية"أثارها كتاب 

عىل تعيني من رئيس اجلامعة من خالل اجلهود املستمرة من جانب 

، ومل يول اهتامًما كبرًيا بفكرة روجه بإنشاء أكاديمية حرة "كاب"صديقه 

 من عزلته ىف بروكربج وإغرائه عىل اخلروج منها.  ىف دريسدن النتزاعه

وقد عانى فويرباخ من الرقابة ومن حتقيقات البوليس وظل يتوقع 

الثورة السياسية ىف أملانيا. إال أنه كان يرى رغم إعجابه الشديد بالكتابات 

النقدية لروجه، أن الالهوت ىف أملانيا هو الوسيلة العملية للسياسة وأهنا 
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كتب إىل  4010مارس  3النجاح ىف املستقبل القريب. وىف  ستؤدى إىل

أن الثورة الفرنسية  Vive la Republique "حتيا اجلمهورية"نارش كتبه: 

أحدثت ثورة بداخىل، وعندما تستقر أمورى وأستطيع الذهاب إىل 

باريس سأذهب إىل هناك دون زوجتى، دون طفىل وكتبى ودون أى 

باًبا أخرى تدفعه إىل اخلروج من بروكربج، يشء.. وهو يعترب أن هناك أس

أين "ربام بعض الصعاب املالية التى بدت ىف ذلك الوقت.. يقول: 

سأعيش؟ ىف باريس.. هنا..؟ هل هناك مدينة هبا أعداء للثقافة كمدن 

 أملانيا.. ال.. ىف قرية أملانية أم باريس؟ هذه هى البدائل املتاحة ىل؟ 

ه س وسافر إىل ليبيزج لريى نارشوقد نسى فويرباخ موضوع باري

تعتزم منحه هو وروجه  Breslouوقرأ ىف الصحف أن جامعة بروسلو 

وظائف هبا، وتوقع الكثريون أنه سيمنح هذه الوظيفة ويصبح من أعالم 

األكاديميني ىف أملانيا احلرة واقرتح املجلس الشعبى ىف انسباخ إيفاده إىل 

تناشد فويرباخ  Didaskaliaفرانكفورت ونرشت جملة فرانكفورت 

ترك عزلته واحلضور إىل فرانكفورت كنائب ىف املجلس الوطنى، وجاء 

 ىف املقال الذى وقع عليه عدد من الطالب ىف هيدلربج ما يىل: 

يا من مل حتد عن العقل والعلم ىف سنوات العبودية، ومل حتاول "

من  اتربير الوضع القائم.. ألست أنت ومعك البعض الذى منحتنا قسط  

الراحة وقدمت لنا العون حني تركت قاعات الدراسة غري املكرمة 

يقول  ."جلامعات أملانيا، وثرت عىل الكذب وظللت تبحث عن احلقيقة

لقد ذهبت للريف ىف ": "جوهر الدين"فويرباخ ىف أوىل حمارضات 
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ا  كانت كئيبة بدرجة  –الفرتة التى قلت فيها للعمل األكاديمى وادع 

الفرتة التى تسممت فيها كل احلياة العامة لدرجة أن  تلك –بغيضة 

الطريقة الوحيدة لإلبقاء عىل حرية املرء روحا وبدن ا كانت هى ترك كل 

 .(52)املراكز والوظائف احلكومية

، وإنام كان (16)مل يمض فويرباخ ُقدًما ىف النشاط السياسى العمىل

سفة، ذ كرسى الفلشغوًفا بالكتابة مرة أخرى، وكانت خطة تعيينه أستا

تسري ببطء ومل يتوقع هو إمتامها، وقد هاله تقدم الثورة بصفة عامة ىف أملانيا 

لقد طردتنى السياسة خارج "وكتب إىل النارش ىف سبتمرب يقول: 

فرانكفورت، ومل أعد أستطيع حتملها بعد كل ما جرى من أحداث حمزنة. 

والوحدة، نحن مازالنا  إن حرية ووحدة أملانيا سخرية الذعة ملعنى احلرية

لقد رفعنا أنفسنا.. نعم، لكن لكى  4031ىف بداية الطريق الذى بدأناه عام 

وقد ثبت صحة رأى فويرباخ، إذ أخفقت  "نغرق أكثر مما كنا من قبل..

 الثورة ومل يمنح وظيفة جامعية وبقيت التعقيدات الرسمية كام هى. 

ين  هيدلربج الذوكان االعرتاف بأستاذيته هو اعرتاف طالبه ىف

كرمز  "جوهر الدين"دعوه إللقاء سلسلة من املحارضات العامة عن 

للحياة األكاديمية اجلديدة احلرة، وقد استمرت هذه املحارضات التى 

حتى  4010كان يلقيها مرتني ىف األسبوع بقاعة املدينة من أول ديسمرب 

وقد حرضها لفيف من األكاديميني والطالب  4019أول مارس 

سكان املدينة والعامل. وكانت هذه املحارضات قمة النشاط العام و

 . 4010لفويرباخ، وكانت تلك فرصة للمسامهة النظرية ىف ثورة 
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ومن بني الطالب املتحمسني للثورة الذين استمعوا إىل حمارضات 

نسبة . وقد كان اللقاء بالفيلسوف )فويرباخ بال"جوتفريد كيلر"فويرباخ 

 )هنرى كيلر( حدثا مهامًّ ىف حياة األخري الذى ملؤلف هنرى األخرض

هو الذى كشف له عن مجال العامل الدنيوى، وجعله "يعرتف بأن فويرباخ 

يكشف لذة احلياة احلقيقية بتخليه عن اخللود. والرسائل التى كتبها كيلر 

قد ل من هيدلربج ىف ذلك احلني تكشف الكثري عن هذا التأثري، يقول:

ا اإلصغاء إىل رجل الفلسفة التارخيى هذا، والذى يمكننا أن  كان مهًّما جدا

نعتربه اآلن األكثر أمهية، خاصة اإلصغاء إليه وهو يعرض فلسفته حول 

. أنا ال يمكننى بعد أن أقول بيقني أو افرتاض أى يشء بصدد األثر .الدين

ا: لسوف أحمو  ، لكننى أعلم شيئ ا واحد  َّ
د بل إننى ق –الذى سيحدث ىفى

كل أفكارى القديمة وذلك حتى أصبح  –ت بالفعل عىل األرجح حمو

 .(18)عىل مستوى فويرباخ

ومن بني الذين حرضوا تلك املحارضات وأعجب هبا 

J. Maleschatt (4011 – 4091 )السيكولوجى جاكوبى موليشيوت 

الذى تعرف عليه فويرباخ وأشاد بامديته الطبية، وأقبل عليها بحامس، 

ام الذى نرش ع "املواد الغذائية"ليشيوت كتابه عن وقد أرسل إليه مو

 "العلم الطبيعى والثورة"، وراجعه فويرباخ وخلاَصُه حتت عنوان 4058

تتحول املواد الغذائية إىل دم ويتحول الدم إىل قلب ومخ، "وكتب يقول: 

وهو مركز الفكر واالجتاهات، ورفاهية اإلنسان مها أساس التعليم، إذا 

ن من شأن شعب فال تعطه نصائح عن اخلطيئة وإنام وفِّر أردت أن حتسِّ 
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 .Man was er ist"(10)"إن اإلنسان هو ما يأكل له أطيب الطعام، 

متلك فويرباخ اليأس من احلالة  4089وبعد رد الفعل سنة 

ا ىف اهلجرة إىل الواليات  ر جديًّ السياسية والفكرية للحرية ىف أملانيا، وفكا

صدقاؤه خاصة فردريك كاب وجمموعته، وبعض املتحدة، حيث يعيش أ

 4054القراء واملعجبني ىف سانت لويس بمدينة نيويورك. وىف أكتوبر 

ىف املجلد الثامن من أعامله  "جوهر الدين"نرش حمارضات هيدلربج عن 

الكاملة. وقىض فويرباخ أكثر من مخس سنوات ىف دراسة األسس املادية 

أنساب "التى ظهرت بعنوان:  للديانة اإلغريقية، تلك الدراسة

ا للمصادر القديمة الكالسيكية والعربانية  )تسلسل( اآلهلة تبع 

 وهو املجلد التاسع من أعامله الكاملة.  4058 "واملسيحية

ال  –الذى متلكه زوجته  –وىف الوقت نفسه كان مصنع الصينى 

رق غحيقق تقدًما ملموًسا وبدأ فويرباخ وكأنه وضع كل نقوده ىف سفينة ت

دون أن يؤمن عليها، وكان من احلتمى أن تنفد هذه النقود وأن يغلق 

الفشل الذريع ملرشوع  4058/4050 مصنع الصينى، وشهد عام

فويرباخ، وجد نفسه ىف سن اخلامسة والستني، وهو ال يملك شيئا يدر 

كان عليه أن يبحث مع أرسته عن مكان  4068عليه دخاًل وىف سنة 

وقد وقع االختيار عىل مكان صغري قرب رنسربج  جديد أكثر تواضًعا.

Rechenberg  لكنهم كانوا ىف حالة مادية ال تسمح هلم باالنتقال إليه

دون معونة اآلخرين، وقد قدمت أرسة فردريك كاب املعونة هلم عن 

الذى كان عىل معرفة بفويرباخ ومعجبًا بفلسفته،  Otto Luningطريق 
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رباخ، بالرغم من أنه واجه الصعوبات ىف وقام بجمع املال من أنصار فوي

 إقناعه بأن يقبل النقود. 

املجلد العارش من أعامله الكاملة  4066وأصدر فويرباخ عام 

ية اهلل واحلر"الذى حيتوى عىل عدد من املوضوعات مجعها حتت عنوان: 

. وكانت السنون متر تباًعا ىف (19)واخللود من وجهة نظر األنثربولوجيا

الفيلسوف يكتب شذرات أخالقية، ولكن مستقبله املادى  هدوء، وكان

كان يبعث عىل القلق. وقد حاول بعض أصدقائه أن حيصلوا له عىل 

معاش اعرتاًفا بخدماته للثقافة األملانية، ولكن باءت هذه املحاوالت 

 بالفشل. 

نحو االشرتاكية العلمية، وقرأ بحامس كتاب  4060واجته عام 

 4088الذى نرش قبل ذلك بعام واحد، وىف سنة ، "رأس املال"ماركس 

اشرتك ىف احلزب االشرتاكى الديمقراطى األملانى، ولكنه مع ذلك مل 

يعتنق املادية الديالكتيكية والتارخيية، ومرض؛ مما ترك ىف نفسه شعوًرا 

باألمل واالكتئاب، ونرشت جريدة اجتامعية ديمقراطية هذا اخلرب حتت 

لكبري مريض وأن أحواله املادية سيئة، ورسعان عنوان يوضح أن املفكر ا

ما جاءت املساعدات التى مكنت فويرباخ من الرعاية الطبية املناسبة، إال 

 43أن حالته الصحية كانت تزداد سوءا، إىل أن ُتوىفِّ ىف نومربج ىف 

م وعاشت زوجته أحد عرش عاًما بعد وفاته، ودفنت بعد 4081سبتمرب 

 رحيلها إىل جواره.
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 الفصل األول

 فــــويرباخ وفلســــفة عصــره

 "ن اهليجليةالتحول ع"

 :دـــمتهي

لسوف بأنه في "جوهر املسيحية"يصف فويرباخ نفسه ىف مقدمة 

ك تفكري  طبيعى. واحلقيقة أن الطبيعة كانت املصدر األساسى الذى حرا

. لقد كانت الطبيعة هى اإلهلام الذى يدفع اخليال والفكر )*(فويرباخ

ور حوله تد واملشاعر ويسيطر عىل كل كيان فويرباخ، فهى املحور الذى

فلسفته. ولذا كان من الرضورى ألية دراسة حتاول أن تستقىص فكره أن 

تتوقف أمام فهمه للطبيعة، حيث تتبدى كل أرسار الفلسفة، فهى 

األساس الذى تقوم عليه فلسفته األنثربولوجية وفوق أرضها الصلبة 

يوجد اإلنسان احلى الذى جاهد فويرباخ من أجل نفض ركام املجردات 

 حوله ليكون أساًسا لفلسفة املستقبل. من 

وسوف نعرض هنا لفلسفة فويرباخ ىف الطبيعة بداية حتى يتسنى 

لنا احلديث عن اإلنسان، وقبل ذلك هيمنا الوقوف عىل عالقته هبيجل، 

وهى عالقة مهمة وأساسية من أجل بيان تطور فلسفة فويرباخ، وإظهار 

                                                 

 هذا املجلد. انظر ترمجة مقدمة فويرباخ للطبعة الثانية جلوهر املسيحية ىف  )*(
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، وهذا ىف القرن التاسع عرشنقاط االتفاق واالختالف بني أهم فلسفتني 

 هو حمور الفصل احلاىل. 

وإذا كنا نعترب فلسفتى هيجل وفويرباخ أهم فلسفات القرن 

التاسع عرش فهذا يقتىض منا وضع كل منهام ىف إطار تلك احلقبة. حقبة 

الفلسفة احلديثة. وقد كان كل منهام فيلسوًفا ومؤرًخا للفلسفة، ونستطيع 

نهام من الفلسفة وتارخيها خاصة الفلسفة من خالل بيان موقف كل م

التى أهتم هبا كثرًيا فويرباخ وكتب عنها وعن أهم أعالمها  –احلديثة 

نستطيع أن نحدد العالقة بني فلسفة كل منهام لتكون  –ثالثة جملدات 

مدخلنا لبيان مفهوم الطبيعة عند فويرباخ موضوع الفصل الثانى الذى 

 لسفة فويرباخ األنثربولوجية. يمهد لعرض تصور اإلنسان ىف ف

فة: من تاريخ الفلس"لقد كان فويرباخ، مؤرًخا للفلسفة، كتب عن 

ببري "ثم عن  4036 "فلسفة ليبنتز"، وعن 4033 "بيكون إىل اسبنيوزا

، كام كتب هيجل عن تاريخ الفلسفة، وبينام اقترص فيورباخ 4030 "بايل

ة منذ نشأهتا ل شمل الفلسفعىل التاريخ للفلسفة احلديثة، فإن تاريخ هيج

بينام كانت مهمة فويرباخ هو البحث ىف تاريخ املاىض القريب له، ورغم 

أن فويرباخ ىف تأرخيه للفلسفة احلديثة كان هيجليًّا، فإن داللة اقتصاره 

عىل الفلسفة احلديثة توحى باالختالفات بني كل منهام، وربام كانت 

المح للفلسفة احلديثة يوضح م إرهاًصا بنقده هليجل فاختيار فويرباخ

دث فقط عن مل يتح "فتاريخ الفلسفة احلديثة"فلسفته كام ستظهر لنا 

بيكون وهوبز وديكارت وبومهه واسبنيوزا، بقدر ما كان يبحث ىف 
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الرصاع بني الدين والفلسفة، هذا املوضوع الذى حدد فلسفة فويرباخ 

خرين عن كتابيه اآل ذاهتا وهو نفس املوضوع الذى نستطيع أن نتابعه ىف

تاب ، إىل أن استقلت معامل فلسفة فويرباخ ىف ك"بيريبايل"و "ليبنتز"

 وجتلت أكثر ىف كتبه األخرى، بصورة "مسامهة ىف نقد فلسفة هيجل"

 "جوهر املسيحية"وبصورة نقدية ىف  "مبادئ فلسفة املستقبل"نسقية ىف 

 .(4)"جوهر الدين"و

يرباخ من الفالسفة وسوف نعرض ىف هذا الفصل: موقف فو

املحدثني كام يظهر ىف جملداته الثالثة عن الفلسفة احلديثة. ثم نبني موقفه 

من فالسفة التجريبية واملادية خالل دفاعه عن هيجل ىف الفرتة من 

وهى الفرتة التى أخذت تساروه الشكوك فيها ىف بعض  4035-4039

يلسوف املعقدة بني ف اآلراء اهليجلية، ثم نتوقف ثالثًا أمام تلك العالقة

ى نبدأ أواًل . الذ"فلسفة املستقبل"املثالية املطلقة وفويرباخ صاحب 

 بعرض موقفه من الفالسفة املحدثني. 

 موقف فويرباخ من الفالسفة املحدثني:  -أوالا 

 4564بيكون ) "تاريخ الفلسفة احلديثة"يتناول فويرباخ ىف كتابه 

كام  يثة ورائد فلسفة العلم الطبيعىوهو عنده أبو الفلسفة احلد( 4616 –

أطلق عليه، وهو ينتمى إىل تاريخ الفلسفة مثلام ينتمى إىل تاريخ العلم. 

والذى وجه اهتامم فويرباخ إليه إنام هو اهتاممه بالطبيعة الفيزيائية. وقد 

كان ال يقنع بوجود أى حدود أمام التساؤل الفلسفى، وهو هادم األوهام 
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تبعاد وهذا يعنى اس –عقبات حتول دون دراسة الطبيعة األربعة باعتبارها 

املسيحية بطريقة غري مبارشة، إال أنه مل يطبق ىف جمال الدين والالهوت 

ذلك النقد الذى طوره ىف جمال العلم، بل عكس موقفه هذا ىف جمال 

 الدين، وأصبح منحاًزا لإلهليات ىف مقابل املوضوعات البرشية. 

اجلته أن بيكون ىف مع –أشار فرتوفسكى  كام –وقد بني فويرباخ 

للطبيعة قد نفى املبادئ التى اعرتف هبا ىف جمال اإليامن والالهوت، مبينًا 

أن النظرة القديمة إىل كل من الطبيعة والالهوت كانت نتيجة رضورية 

للمثالية املسيحية التى ترى أن الطبيعة نتاج كائن واٍع. ومن هنا فإن 

 ء قد حرم املسيحية من السمة الكلية التى اعتنقهابيكون بنقده للفيزيا

. لقد طبق بيكون مبادئ (1)"املؤمنون الصادقون ىف العصور الوسطى

الدين كإنسان وليس كعامل طبيعة وال كفيلسوف، ومل يتناول هذه املبادئ 

من زاوية العلم الطبيعى، ذلك اجلانب من تفكريه الذى يقوم بالتأثري 

 التارخيى. 

فويرباخ بعد ذلك هوبز الذى كان مؤهلًا بنفس القدر ويتناول 

الذى كان فيه منكًرا لإلله. صحيح هو يقول بوجود إله، لكن إهله ليس 

 .(3)إهلًا عىل اإلطالق؛ ألن هوبز يامثل بني الوجود واملادة

ويأتى ديكارت الذى جعل منه هيجل أًبا للفلسفة احلديثة بعد 

ديه رباخ مثل سابقيه، فنحن نجد لبيكون وهوبز وجاسندى. ويفرسه فوي

تلك الثنائية من قول بالطبيعة واهتامم بالعلوم الفيزيائية من جهة ومن 
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إقرار بوجود اهلل باعتباره الضامن لصدق املعرفة اإلنسانية من جهة ثانية. 

إن فلسفة ديكارت مثل كثري من الفلسفات احلديثة كام يرى فويرباخ 

د بني املثالية والالهو ل ت املسيحى، باعتبار أن نقطة االنطالق ىف كتوحِّ

 .(1)منهام من الفكر املجرد

باخ إىل املثالية، ويظل حكم فوير –مثل ليبنتز  –ينتمى ديكارت 

 ففى املجال الكىل مها مثاليان، لكنهام ىف"عليهام كام كان منذ كتبه األوىل 

ملبدأ خ ىف اواملاديون عقالنيون كام يقول فويربا (5)املجال اخلاص ماديان

د فجوهر األشياء هو اجلسامنية عن": "مبادئ فلسفة املستقبل"[ من 48]

ديكارت، ولكن اجلسم كامهية ليس موضوًعا للحواس بل للفهم وحده، 

فديكارت يرى أن جوهر الذات املدركة ىف اإلنسان ليس قائاًم ىف احلواس 

ية ال عىل ألوه. ومن هنا فإن الفلسفة احلديثة مل تربهن إ(6)بل ىف الفهم

الفهم، مل تعرتف بالوجود اإلهلى املطلق إال للفهم املجرد، والتعريف 

 "أن جوهر قومه فقط ىف الفكر"الذى يعطيه ديكارت عن نفسه كروح: 

فالفلسفة احلديثة مشتقة من  (8)"هو تعريف الفلسفة احلديثة لذاهتا

ان كالالهوت، وهى ليست سوى حتويل الالهوت إىل فلسفة، ومن هنا 

من الرضورى أن يصبح العقل نفسه الكائن اإلهلى أو املجرد، يقول 

احلواس ال تعطى أى واقع حق، أى يقني الفهم املجرد عن "ديكارت: 

 .(0)"احلواس هو فقط الذى يعطى احلقيقة

ومن بني أكثر الشخصيات أصالة وأمهية فيام خيتص بفلسفة الدين 
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J. Bahma (4585- 4611 )الطبيعية نجد كال من يعقوب بومهه 

اللذين مل يتناوال فقط الرصاع بني العقل واإليامن،  Spinozaواسبينوزا 

ولكن قدم كل منهام مبادئ مستقلة فيام يتعلق بفلسفة الدين. األول هو 

الفيلسوف املفضل لالهوتيني والفالسفة املؤهلني، والثانى أهم فالسفة 

 .(9)وحدة الوجود

البعض كأفضل عقار ضد أفكار وبالنسبة لبومهه الذى قدمه 

فويرباخ فإن آراءه ىف احلكمة اإلهلية هى فلسفة صوفية للطبيعة من جهة، 

وتصوف من جهة ثانية، وبالتاىل فإن أفكاره ليست ضد فلسفة فويرباخ، 

بل تعزز آراءه، وخاصة أن فلسفته تتوقف عىل عاملني مها: مذهب 

ا من فويرباخ، ويشرتكان . وهو يقرتب متامً (48)الطبيعة ومذهب اإلنسان

مًعا ىف نفس االهتاممات، ولديه متتزج الطبيعة النظرية للتصوف 

والالهوت واملوقف املوضوعى احلديث جتاه اإلنسان والطبيعة، ومن ثم 

يمكن مالحظة وجود اهتاممني سيطرا عىل رؤيتهام، ومها: عشقهام 

 للطبيعة من ناحية، وإخالصهام هلل من ناحية أخرى. 

تاريخ "سبينوزا الذى خيتتم به فويرباخ، املجلد األول من أما ا

والذى جيد عناية كبرية من فويرباخ، فهو املؤسس  "الفلسفة احلديثة

التى حددها شيلنيج وأكملها  (44)احلقيقى للفلسفة التأملية احلديثة

هيجل. ويمكن التأكيد بأن مهمة اسبينوزا ىف القرن السابع عرش هى 

ىف القرن التاسع عرش، وهى النظر النقدى ىف أمر  نفس مهمة فويرباخ

الدين والالهوت والكتب املقدسة، فهو الوحيد الذى قدم لنا العنارص 
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األساسية لتطبيق املنهج عىل أمور الالهوت. وهو الفيلسوف )األول( 

عنده فويرباخ بألف الم التعريف، وهو أول من قدم معارضة إجيابية 

بمصطلحات أصبحت كالسيكية أن لالهوت، واألول الذى حدد 

العامل ال يمكن أن يعترب نتاج الكائن الشخىص الذى يعمل بام يتفق مع 

الغايات واألغراض، واألول الذى يأتى باألمهية الكلية للطبيعة من 

 أجل فلسفة الدين. 

ويقرن فويرباخ اسبينوزا هبيجل دوما ويرتدد اسم كل منهام أكثر 

. "ىف مبادئ فلسفية املستقبل"و "وليةالقضايا األ"من غريمها ىف 

فاسبينوزا هو املؤسس احلقيقى للفلسفة التأملية وهيجل هو متام نضجها 

)الفقرة الثانية( فاسبينوزا يرى أن الصفة أو املحمول للجوهر هو اجلوهر 

نفسه، فكذلك يعتقد هيجل أن حممول املطلق أو حممول الذات بصفة 

[ من فلسفة 14أيًضا ىف املبدأ ] ونجد ذلك (41)"املطلق"عامة هو 

[ فامدة اسبينوزا التى 11. ويرتبط بينهام ايًضا ىف القضية ](43)املستقبل 

جعلها صفة للجوهر ليست مبدأ للعذاب مثلها مثل املاهية ىف منطق 

هيجل، ماهية الطبيعة واملوجود البرشى، فهى نفسها بال ماهية، بال 

. وكام أن (45)ا يمثل املبدأ املادىفاسبينوز (41)طبيعة وبال وجود برشى

اهليجلية هى املثالية الالهوتية فإن االسبينوزية هى املادة الالهوتية املبدأ 

. ومن هنا فإن اسبينوزا هو املؤسس احلقيقى للفلسفة التأملية (46)[11]

احلديثة، ففلسفة اهلوية عند هيجل مل تتميز عن فلسفة وحدة الوجود عند 
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هنا نفخت ىف اليشء امليت واجلامد للامهية روح اسبينوزا إال بكو

واألهم من هذا عند فويرباخ أن فلسفة اسبينوزا كانت  (48)املثالية

 .(49)ومن هنا يطلق عىل اسبينوزا موسى املفكرين األحرار (40)دينا

وقد قدم فويرباخ ىف املجلد الثانى من تاريخ الفلسفة احلديثة 

إذا كان القطب املقابل السبينوزا. ف ،"عرض وتطوير ونقد فلسفة ليبتز"

السبينوزا الرشف ىف جعل الالهوت تابًعا للفلسفة، فإن الفيلسوف 

األملانى األول الذى اكتسب رشف إعادة قيد الفلسفة بالالهوت هو 

 . Theodicyليبنتز ىف كتابه 

د، يعرض فويرباخ فلسفة ليبنتز وينتقد القول بتوافق النفس واجلس

إن التدبري "سبق، باعتباره اجلانب الضعيف ىف هذه الفلسفة: أو التدبري امل

. "املسبق مأخوذ بمعنى خارجى حمض إزاء املونادات يناقص روح ليبنتز

ولت مثالية، وهذا حكم فويرباخ عىل تعددية ليبنتز التى حت ليبنتزوفلسفة 

ة ة التعددياإلهلي"من خالل مبدأ التدبري املسبق اإلهلى إىل واحدية، يقول. 

أو التعددية اإلهلية اخلالصة ملونادولوجيا ليبنتز صارت إهلية واحدية 

 .(18)"صارمة أكثر نزوًعا إىل الروح املثالية

إال أن أمهية ليبنتز فيام يرى فويرباخ تظهر ىف أن اإلنسان هو أساس 

[ من القضايا األولية. نعم إنه مثل 61كام جاء ىف القضية ] "املوناد"

د كليهام مبدأ الفلسفة، واإلنسان عند كليهام حيوى ديكارت: فاهلل عن

قسًطا من املثالية بكونه يملك الفهم، والفهم كيان غري مادى ألنه فكر 

خالص.. إال أن ليبنتز يرى العقل مرتبًطا باملادية، أى بتمثالت غامضة، 
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هذه التمثالت ليس هلا أصل سوى الصلة املتبادلة بني اإلنسان والعامل، 

 ة ال تنتسب إىل العقل، بل هى ىف تناقض مع العقل. وهذه الصل

وقد  Pierre Bayleوخيصص فويرباخ املجلد الثالث لبيري بايل 

ا، لكنه مل يتخل عن قناعة الدينى قط، وهذا يضفى  كان بايل مفكًرا حرًّ

عىل كتاباته مرارة الذعة، تظهر آراؤه احلرة ىف قاموسه النقدى التارخيى. 

قرب إىل الصواب حني قال: أن بايل مازال يعتقد ىف وقد كان فويرباخ أ

اإليامن، وأنه استخدم مذهب الشك ليكمل التصدع بني الربوتستانتية 

كإيامن وبينها كمذهب عقىل، وحتقيًقا هلذا الغرض عارض اجتاهات ليبنتز 

العقلية ومدرسة الربوتستانتية ىف أملانيا وهولندا، وأخذ الفكرة الكالفنية 

ل املطلق لإليامن عىل أهنا تعنى أن اإليامن ال يستند إىل أساس عن االستقال

أوىل من الفلسفة فحسب ولكن عىل أهنا ال تستتبع أيًضا أى مذهب 

ا كان شأنه، فاالعتقاد واملعرفة أمران  فلسفى، وال تقبل أى دفاع عقىل أيًّ

منفصالن ومستقالن متاًما بل إهنام متعارضان. ويثري أستاذنا املرحوم 

ىف كتابه  "ليبنتز بني الفلسفة والدين"لدكتور عثامن أمني فيام كتبه عن ا

 .(11)حوار بايل مع ليبنتز ىف مسألة الرش "حماوالت فلسفية"

لقد كان اهتامم فويرباخ بالكتابة عن العالمة والشاك الفرنسى بايل 

لقد "مثلام كان ىف بقية كتاباته، يكتب استجابة للوضع السائد ىف بروسيا 

ان الغرض هو التعليم وفضح احلارض املشبع باحلامقة والرش عن طريق ك

 .(13)إيقاظ مثل هذا الصوت من املاىض
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ا   املوقف من فالسفة التجريبية واملادية:  -ثانيا

تدور عالقة فويرباخ بفالسفة التجريبية املعارصين له: بامخان 

Bachmann  دورجسDorguth،  ثم املسيحى ليوLeo قل ىف إطار الع

ودوره وتطوره. هياجم فويرباخ احلس والتجريب هنا دفاًعا عن هيجل 

ىف إطار املثالية املوضوعية ىف الفرتة التى سبقت نقده لفلسفة هيجل 

، حيث تظهر حرية فويرباخ بني احلس والعقل بصفة خاصة من 4039

 خالل نقده للامدة ىف هذه الفرتة اهليجلية من تطوره. 

رباخ من هذا احلوار ىف حتوله عن املثالية وبال شك فقد أفاد فوي

مستخدًما بعض حجج من سبق له أن هامجهم، وفويرباخ يقول: إنه حتى 

وبصفة خاصة ىف رده عىل بامخان، فإنه طور  "نقد مناهىض هيجل"ىف 

مذهبه املناهض هليجل ىف صمت، فقد تعمد فويرباخ الدفاع عن املثالية 

ه أن يلوذ كان علي –كام يقول  –هليجل  اهليجلية ىف حني أن نصفه املناهض

بالصمت، وقد كان هذا الدفاع حتى ىف مراحله األوىل دفاًعا مل يتقبله 

بل إنه ىف انتقاداته لبامخان ودورجس اختار  (11)اهليجليون املتزمتون

موضوعاته من خالل قلقه الداخىل وعدم اطمئنانه إىل أسس املثالية 

دل ى اختذه فويرباخ نفسه فإن احلوار بني اجلالتأملية، وىف هذا املوقف الذ

التجريبى لدى بامخان ودورجس، وبني جدل فويرباخ املثاىل قد أديا إىل 

اَم حماولته السابقة  قالنية ىف إطار التجريبية الع"تشكيل نظريته النقدية وَدعا

. وسوف نتناول هنا نقده لفالسفة التجريبية الذى (15)"نقدى مذهبى

أو  "نقد مناهىض هيجل"يجل، ونتوقف عىل التواىل عند: يسبق نقده هل
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الفلسفة "، ثم كتابه 4030، ومراجعة دورجس 4035مراجعة بامخان 

وهو دفاع عن هيجل ضد التهم املوجهة إليه من  4039 "واملسيحية

 هنرى ليو. 

 ندعيأخذ فويرباخ عىل االجتاه املادى التجريبى املعادى هليجل 

 يسية، هى: بامخان أربعة مآخذ رئ

 وجهة النظر اخلاطئة التى كوهنا بامخان عن منطق هيجل ىف اهلوية.   - 4

 التفسري التجريبى للوجود ضيق النظر من جانب بامخان.   - 1

 Physical basis ofآراء بامخان ىف األسس الفيزيقية للعقل   – 3
mind . 

 تناهًيا. م تفسري بامخان لفلسفة الدين عند هيجل التى جعلت اإلله  - 1

لقد أخفق بامخان ىف فهم اهلوية عند هيجل، فاهلوية هى فقط بني 

االختالفات وبالتاىل فإن هوية الدين والفلسفة باملعنى الديالكتيكى 

ليست تقلياًل من شأن الفلسفة بالنسبة للدين أو العكس. ويتهم فويرباخ 

رض فبامخان بخلط سبل املعرفة الواضحة، أن مفهوم هيجل للهوية ي

علينا أن يكون الوجود مشاهًبا الفكرة بذاهتا، وليس ملا يمثلها ىف الفكر 

اإلنسان أو ىف الفكرة املحدودة الواضحة اخلاصة ألى فيلسوف، ويتهم 

بامخان فويرباخ بأنه تعدى ىف نقده حدود مذاهب الظواهر عند كانط، 

ظ ويالحوكان نقده لنظرية املعرفة لديه قائاًم عىل أساس هذه النقطة. 

أن أمهية ذلك ترجع إىل أن فويرباخ لن  Wartofaskyفرتوفسكى 
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يستطيع أن ينتقل إىل وجهة النظر التجريبية الواقعية إال بعد إعادة صياغة 

املشكلة التى تتعلق بمذهب الظواهر، والواقعية وحلها. وكان بامخان 

 يرى أن الروح والعقل والفكر كلها تعتمد عىل املادة ونقيضها وعىل

تنظيمها، وتلك فكرة مادية واضحة. وهو يستعني ىف جدله بأشخاص 

ًفا عقليًّا ىف  مقززين، هبم عيوب خلقية، وهذه العيوب توضح ختلُّ

وينتقده فويرباخ بطريقة جدلية ويتهمه بأن نظرته جتريبية ال  (16)حاالهتم

 متت للفكر بصلة فيام يتعلق بعالقة العقل واجلسم، ىف حني أنه من جانبه

ا، إن  يتمسك باالنفصال القديم بني مادية اجلسم وال مادية العقل، حقًّ

العقل يعتمد عىل املخ وهو يشء مادى، والشك أيًضا أن اإلنسان عندما 

يكون جائًعا أو ظمًئا جًدا فإنه ال يستطيع أن يفكر، ولكن هل يعنى هذا 

ى ذلك نأن الفلسفة أو الفكر يعتمد عىل األكل والرشب، وبالتاىل هل يع

 أن الفكر أضحى مادة؟ 

عىل العكس متاًما، فأنا آكل وأرشب إلرضاء مطالب الطبيعة أو 

لسد االحتياجات التى تفرضها الطبيعة، وهكذا أمجعهام مًعا ثم أختلص 

منهام مًعا، وعندما أحترر من احلاجات الطبيعية أنخرط ىف اجلانب 

ا يز ومستقل متامً الفكرى أو الروحى. أما الروح ككائن موضوعى فهو مم

عن أى عقل فردى، إن هذا األخري يعترب جمرد جزء حمدد من الروح 

اخلالدة، والتمييز القديم بني الذات واملوضوع، العارف واملعروف، بني 

العامل واإلنسان له عالقة بام نحن بصدده، بمعنى أن جزء الروح قد 

 .(18)يتعرض للمعاناة، ولكن الروح ال تتعرض هلا
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فرتوفسكى االنتقادات التى وجهها فويرباخ ضد بامخان ويرجع 

إىل ذلك الرصاع الداخىل بني ما يعانيه فويرباخ من صعوبات نظرية ىف 

نقد "املشاكل التى تشغله وبني متسكه بمثالية أستاذه. ويمكن القول بأن 

الذى وجهه ضد بامخان  Kritik des Anti Hegel "مناهىض هيجل

ىل مة مذهبه املثاىل املوضوعى اهليجىل الذى اختار عيظهر لنا فويرباخ ىف ق

أسسه القضايا احلاسمة ىف هيجل والتى كان يدور حوهلا النزاع، مثل: 

عالقة املنطق بالوجود والدين بالفلسفة، والفلسفة بالوجود احلسى 

والوجود املادى لإلنسان ذاته، وكان امللجأ الذى جلأ إليه ىف هذه املعركة 

فكر وحقيقته املتسامية التى تتعدى فكرة أى إنسان عنها. هو موضوعية ال

وقد أخذ فويرباخ من هذا املصدر حتى يتمكن من مواجهة أسئلة بامخان 

ىف نقده ملفاهيم هيجل األساسية ىف الفكر ومفهوم املاهية، هذا هو حجر 

األساس الذى سيزيله فويرباخ بنفسه عندما يتعدى مرحلة الدفاع عن 

 .(10)"ىل مرحلة النقدهيجل وينتقل إ

وموقف فويرباخ النقدى من دورجس ذو أمهية كبرية ويستحق 

اإلشارة إليه من زاوية أنه دفاع عن املذهب املثاىل ضد املذهب املادى 

الفيزبولوجى، وهو دفاع يقوم عىل أسس معرفية ويتسم بأنه أقل حدة 

ارص بيًّا هو عنوأكثر نضًجا من موقفه ضد بامخان. وقد اختذ رده عنواًنا جان

 Materials for founding ofلتأسيس مذهب عقىل واقعى متامسك 
an Apodictic Realist Rationelism ومن البداية، جيب بيان حقيقة .

أن رأى دورجس قد أثر تأثرًيا كبرًيا عىل فويرباخ رغم رده عليه، ويعتربه 



58 

 (19)"بلقأسس فلسفة املست"تلميذ فويرباخ مرهًصا بكتاب  Jodlجودال 

َد الطريق  ومل يكن دور هذا النقد هو الدفاع عن املذهب املثاىل، وإنام َمها

لفويرباخ، ألْن يصبح واعيًا باملجادالت املادية، وعىل هذا فقد كان 

 األساس املبدئى إلعادة صياغة املذهب املادى نفسه. 

 ةويتناول فويرباخ القول، بأن التفكري نشاط للمخ بالتحليل: إن تسمي

الفكر نشاط للعقل ال يوضح لنا شيئا عن ماهية الفكر، فالنشاط يعرف فقط 

بام يفعله وينتجه، فالنشاط هو ما يفعل، ويأخذ اسم الفعل ذاته، فالعمل يدل 

 "هم من ثامرهمستعرف"عىل املؤلف، ويستشهد فويرباخ بام قيل ىف اإلنجيل 

اعر ال مع الرسام والشفالفنان حيقق ذاته ىف احلياة بنتاج عمله كام هو احل

)نتاج التفكري هو الفكر( فال يشء يستطيع أن خيربنا عن التفكري سوى 

. وقد (38)التقىص عن الفكر؛ ألن الفكر وحده هو الذى يوضح لنا هذا

توصل فويرباخ إىل معرفة الفكر كرضب من رضوب النشاط يعتمد عىل 

ء الفكر هو ذلك اليشاملعرفة باألفكار التى تعد فكًرا، لكن ما هو الفكر؟ 

املوجود ىّف، بينام التمثل املحسوس هو ذلك الشئ كام يبدو. فاألحاسيس ال 

تعطينا صوًرا أما األشياء فال تتوافر لنا إال عن طريق الفكر فقط. ومن هنا 

يصح القول بأن نقد فويرباخ للمنهج التجريبى عىل أسس عقالنية يمهد 

ه الذى أعيد تشكيله والذى صاغالطريق للتوصل إىل املنهج التجريبى 

 فويرباخ ىف هناية األمر حمدًدا به منحى فلسفته. 

الفلسفة "وىف دفاع فويرباخ األخري عن هيجل ىف كتابه 

 "بايل"يستمر ىف مناقشة نفس القضية التى أثارها ىف  4039 "واملسيحية
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عن االعتقاد ونقد العقيدة والالهوت. والناقد الذى يعرض له، هاجم 

من اليمني، من موقعه كمسيحى أرثوذكسى، فقد وصف هنرى  هيجل

الفلسفة اهليجلية بأهنا غري  Hallأستاذ التاريخ بجامعة هاله  H. Leo ليو

ووجه االهتام إىل  Des Hegelingen 4030 مسيحية ىف مقالته

فويرباخ باعتباره هيجليًّا كافًرا، ووسع دائرة االهتام إىل كل اهليجليني 

ىف إطار الرصاع السياسى الدينى بني كاثوليك بافاريا  الشباب، وذلك

أن نرش هذا الكتاب  Rugeوبروتستانت بروسيا. وقد أوضح روجه 

السياسى غري الواضح جتاه هذه القضية، وأن دفاع  "ليو"يرتبط بموقف 

فويرباخ كان إىل حد كبري دفاًعا سياسًيا عن موقف اهليجليني الشباب، 

 الفلسفة ضد االرثوذكسية الدينية.  كام أنه كان دفاًعا عن

واملحور األساسى لنقد فويرباخ األخري )ضد ليو( هو جوهر 

اإلنسان، وبتعبري مثاىل أكثر وضوًحا يتعدى مثل هذا اجلوهر أية أمثلة 

حمدودة له ويستقل عن األفراد عىل الرغم من أنه يتجسد فيهم. ويرى 

كال ليسا إال شكاًل من أشفويرباخ أن الفلسفة واملذهب املثاىل هليجل 

 الفلسفة الدينية، ولكنه شكل خاص مستثنى خيتفى فيه التناقض املتأصل

ىف الدين ىف شكل عقالنى وجمرد للغاية، وباختصار فإن التناقضات التى 

وجدها فويرباخ بني اخليال كتعبري عن رمزية املشاعر وبني العقل جيدها 

ملنطق   نفسه وىف شكل النفىاآلن ىف املفهوم اهليجىل للعقل نفسه، ىف

وهذا القلق بإزاء فكر هيجل هو الذى جيعلنا نتساءل  (34)"هيجل نفسه

 عن أسس تلك العالقة بني الفيلسوفني. 



61 

ا   تطور موقف فويرباخ من هيجل:  -ثالثا

إن املوقف العام لفلسفة فويرباخ، كًّم كتب تلميذه املقرب فردريك 

أكثرها مالءمة ىف نفس الوقت، جودال يمكن أن يصاغ بأقرص الطرق و

بأنه قاد ثورة ىف فلسفة هيجل مثل تلك التى قام هبا كوبرنيكوس ىف علم 

الفك البطلمى، فقد دفع بالروح املطلق، تلك التى كانت مركز كل يشء 

إىل املحيط اخلارجى، أما الطبيعة والتى كانت ىف الفلسفة اهليجلية اغرتاباا 

ا ملفهوم املحورى ىف فلسفته، كذلك يبني لنذاتياا للروح، فقد أصبحت ا

ا يمكن أن يفهم عىل  فويرباخ نفسه أن فلسفته ىف الدين، بل وفكره عموم 

 .(25)اعتبار أنه املقابل للفلسفة اهليجلية

لقد كان فويرباخ ىف البداية هيجليًّا، لكنه كام يقول جوستاف فرت 

Gustav. A. Wetter  أستاذه عليه. مل حيرر نفسه متاًما من تأثري

واحلقيقة أن العالقة بينهام معقدة غاية التعقيد، وهناك تفسريات شتى 

تلقى ضوًءا قوًيا عليها، ومن خالل عرض بعض هذه التفسريات 

فة نستطيع أن نتبني طريقنا ىف فهم ماهية فلسفة فويرباخ بالقياس إىل فلس

 اركسهيجل، وباملقارنة مع ما طرحه الشباب اهليجىل، وخاصة لدى م

 وانجلز كام ظهر ىف فلسفتهام املبكرة والناضجة. 

لقد ظل "نجد التوسري الذى يقول:  "فرت"وقريب من رأي 

فويرباخ حبيس اإلشكالية الفلسفية التى دارت حوهلا الفلسفة اهليجلية 

بانطالقه من نفس األسئلة التى طرحتها والتى كانت متعلقة بالوجود 
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وهذا ما يشري إليه فوجل ىف  (33)"األوىلوالفكرة وأولوية الثانية عىل 

تقديمه لرتمجته ملبادئ املستقبل، فباإلمكان االتفاق عىل أن هيجل كان 

ا لوجود فويرباخ الذى نرش فكره الفلسفى عىل أرضية  أمًرا جوهريًّ

هيجلية كتلميذ ىف بداية األمر، وكعدو لدود فيام بعد، وأن اهليجلية قد 

 فويرباخ إجيابيًّا وسلبيًّا.  أظهرت تأثريها احلاسم عىل

، أن املفاهيم اهليجلية تشكل ىف H.B.Actonويرى أكتون 

ومن األمهية أن نالحظ كيف حتولت "األساس وجهة نظر فويرباخ، 

بعض املفاهيم امليتافيزيقية اهليجلية عىل يد فويرباخ إىل مفاهيم يدعى أهنا 

مفهوم  يمثل أساس جتريبية. فمفهوم هيجل للوعى الذاتى احلر للمطلق،

فويرباخ لإلنسان احلر الذى عالج نفسه من األوهام الدينية. لقد حتدث 

 ارجختفويرباخ عن أن اهلل إنسان متوضع، وأن اإلشباع الدينى ينتج من 

، وما من شك كام Entaiisserung = extermalization املشاعر

أهنا  عىل يقول أكتون ىف أن أصل هذه األفكار هو مفهوم هيجل للطبيعة

اب الثالث، إىل الكت "املنطق"الفكرة املطلقة املغرتبة عن نفسها. يشري ىف 

الطبيعة عىل أهنا فكرة التخارج ذاهتا وأيًضا بطريقة أكثر تفصياًل ىف 

الفينومينولوجيا، حيث يكتب عن العقل الفردى الواعى، واغرتابه 

 .(31)"نيةاإلنساعندما يرى تأثري التفكري واجلهد اإلنسانى ىف احلضارة 

إن ": Anthony Giddenوعىل العكس يقول أنتونى جيدن 

قلب  ، وكذا ىف كتاباته التالية إىل"جوهر املسيحية"فويرباخ يسعى ىف 
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القضايا املثالية لفلسفة هيجل، فإذا كان هيجل قد رأى أن الواقعى ينبثق 

( عن املقدس فإن فويرباخ قد برهن عىل أن املقدس نتاج ومهى )خياىل

وحيدد  (35)"للحقيقة وعىل أن الوجود هو األساس الذى يتقدم الفكر

 فويرباخ عالقته هبيجل بقوله:

من خالل هيجل توصلت إىل الوعى الذاتى، ووعى العامل، "

ا مثلًّم أدعو برلني وطنى، هو  وهيجل هو الذى أدعوه بأبى الروحى متام 

. نعم إننى أقف ..الرجل الوحيد الذى جعلني أشعر وأخرب كنه األستاذ

ا من تأثرى بأية عالقة أخرى مع  ا مع هيجل وأكثر تشبع  ىف عالقة أكثر ودا

أسالفنا اآلخرين، ألننى أعرفه شخصياا، واستمعت إليه ملدة عامني، 

باهتًّمم كامل وبنشوة، مل أكن أعرف ما كنت أود أن أفعله أو ما كان جيب 

حتى بدأ قلبي ورأسى  عيلَّ أن أفعله، ومل أكد أستمع إليه نصف عام

يستويان، عرفت ما أريد فعله وما جيب عيلَّ أن أفعله، ومل يكن هذا هو 

 .(23)"الالهوت بل الفلسفة، مل يكن ممارسة اإليًّمن ولكن التفكري

ألبيه، أنه رغم تأثره الشديد هبيجل،  4011وقد أكد فويرباخ عام 

مل يكن  4016ام وىف ع (38)فإنه ليس لديه الرغبة ىف أن يصبح هيجلًيا

هناك شك ىف أن فويرباخ كان ممن يمتدحون مضمون الفلسفة اهليجلية 

ومنهجًها، حيث رأى فيها الشفاء الناجح من ثنائية ديكارت وكانط 

ن وذاتية فشته وجتريبية لوك وبركىل وهيوم التى تفتقد التأمل وال ترتفع م

رباخ أصبحت حتفظات فوي 4018/4010 اخلاص إىل العام. وىف عام

 كيف يرتبط الفكر بالوجود؟"جتاه هيجل شكوًكا؟ يقول ىف شذراته: 
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 ألوىلاكيف يرتبط املنطق بالطبيعة؟ هل هناك أساس نمر من خالله من 

للثانية؟ أين توجد الرضورة؟ أين املبدأ الذى يقام عليه هذا االنتقال؟ 

أن  ء)يسأل فويرباخ( هل يستطيع الفكر اهليجىل املتمثل ىف كلية األشيا

يتغلب عىل تلك األحادية والسلبية اخلاصة باملنطق؟ كيف يتسناى له أن 

 .(30)حيوى داخله شيئًا آخر غري املنطق.. الطبيعة

وبعد أن درس فويرباخ حمارضات هيجل ىف برلني ملدة عامني ركز 

جست خالل "فيهام عىل املنطق وامليتافيزيقا وفلسفة الدين نجده يقول: 

م اجلامل، واستمعت إىل حمارضاته كلها خاصة، تلك هيجل باستثناء عل

املتعلقة باملنطق سمعتها مرتني، ومنطق هيجل هو جمموعة من القوانني، 

قوانني الفلسفة، وحتتوى كل فلسفة طبًقا ملبادئ الفكر اخلاص هبا القديم 

 وحدة العقل الكىل"وقد اختتم دراسته اجلامعية ببحث عن  (39)واحلديث

وأرفق به خطاًبا إىل هيجل يطلق عىل نفسه فيه التلميذ  4010 "الالمتناهى

الذى يأمل أن يكسب الفلسفة التأملية ألستاذه. إال أن الفرتة ما بني نرش 

 4010 عاميأى بني  "مسامهة نحو نقد فلسفة هيجل"هذا البحث وكتابه 

 اشتملت عىل تغريات عديدة ىف فهم فويرباخ هليجل.  4039 –

 التغريات التى أحدثها ىف فلسفة هيجل من ويمكن أن ننظر إىل

خالل املفاهيم اهليجلية نفسها، ففى اخلطاب املشار إليه سابًقا نجد 

ث ن هذا البحإ"فويرباخ يلتمس األعذار إلخفاق بحثه وذلك بقوله: 

ا ملا تعلمه من هيجل، وقد ركز بالفعل  كان الغرض منه تقيياًم حيًّا وحرًّ
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األفكار جيب أال تبقى فوق احلس ىف عامل عىل مبدأ احلسية، أى أن 

 Heaven of Their الكليات، بل جيب أن تنزل من سامئها الشفاف
Colornes Puroity  وتتحد بذاهتا إىل املكان الذى يمكن أن ترى فيه

يتطلب  Pure logosحتى تظهر ملموسة وحمددة أن العقل اخلالص 

 .(18)ىف صورة حمسوسةللفكرة وإدراكها وجعلها  incarnationجتسيًدا 

ليس ىف عقىل أى تعميم "ويقول فويرباخ ىف مالحظة عابرة: 

للفكرة جتاه حتويلها إىل مشاهدة ثابتة، أو أية نية لتحويل املفاهيم إىل صور 

 . وهو"ورموز عىل الرغم من ميىل إىل النظر إليها عىل أهنا مواد واقعية

 قد آن هلذه العلامنية، وهىإن الوقت "يربز هذه النزعة العلامنية فيقول: 

موجودة ىف روح الفلسفة اهليجلية نفسها، والتى هى بالتأكيد ليست 

موضوًعا أكاديميًّا ولكنها الشغل الشاغل للبرشية، ومن هنا يمكن أن 

نلتمس خيطني ىف عالقة فويرباخ هبيجل، حيث يقرتح فرتوفسكى ىف 

العقل "خ عن ويرباوحتليله لبحث ف "االبستمولوجيا املبكرة"حديثه عن 

ة الذى كان مترينًا هيجليًّا ذا أمهية كبرية بالنسب – "الواحد الكىل الالهنائى

أ أن هذا البحث يمكن أن يقر -للقضايا التى طرحها فويرباخ بعد ذلك، 

قراءتني: األوىل كاستمرار للفينومينولوجيا اجلدلية هليجل التى تتناول 

طه ن يقرأ البحث قراءة تارخيية، تربفينومينولوجيا العقل وتطورها. أى أ

بام سبقه من أعامل هيجل. أما القراءة الثانية فتنظر إىل البحث نظرة 

مستقبلية أو حارضة تعطى معلومات عن التطورات الفلسفية التى تلت 

ذلك بالنسبة لفويرباخ. ومن هنا يمكن أن نصدر حكمني: األول يقىض 
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التحليىل اجلدىل ىف  Modeلوبه بأن فويرباخ ببساطة هيجىل وذلك من أس

العالقة بني الذات واملوضوع، وعالقة الذات باآلخرين ىف جمال الوعى، 

وىف هذه القراءة يتسناى لنا أن نعرف التفسري اإلنسانى لفينومينولوجيا 

 العقل هليجل. 

وىف القراءة الثانية نجد أن البحث يتضمن موضوعات أساسية 

ىل ، مناقشة مفهوم النوع اإلنسانى وماهيته عسيتناوهلا فويرباخ فيام بعد

أى مناقشة عالقة الفرد بالنوع ىف إطار  species Beingأنه كائن نوعى 

ويتبنى فرتوفسكى القراءة الثانية؛ ألنه  (I-Thou) "األنا واألنت"عالقة 

هيدف إىل فهم حمتوى وطبيعة انشقاق فويرباخ عن هيجل واملثالية بصفة 

فويرباخ بعد ذلك سبب نقده ملناهىض اهليجلية ىف . ويوضح (14)"عامة

kritik des Anti Hegel  :إنه كان مدافًعا عن هيجل ضد "فيقول

اهلجوم غري الفلسفى، وأنه سابق لألوان أن تعتقد أن من يكتب ضد 

 . لقد كان فويرباخ"خصوم شيًئا ما يعد منارًصا ملا هياجم دون أى رشط

ولكن نظًرا ألنه مل يكن قد اكتمل حيوى بداخله مناهضة للهيجلية، 

نضجه بعد فإنه يلوذ بالصمت. إن عالقة فويرباخ هبيجل عالقة معقدة 

، ambiavlanceتبلغ من التعقيد حًدا يتضمن احلب والكراهية 

 .(11)فويرباخ وهو يدافع عن هيجل يدمج ىف داخله عداء له

ن م والسؤال اآلن هو: كيف السبيل لبيان العالقة بني فلسفة كل

 فويرباخ وهيجل؟ وأين تقف حدود فلسفة كل منهام؟
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ا ألص"يقول فويرباخ ىف مبادئ فلسفة املستقبل:  لها التارخيى نظر 

فإن الفلسفة اجلديدة هلا جتاه الفلسفة السابقة نفس املوقف الذى هلا جتاه 

الالهوت. الفلسفة اجلديدة هى حتقيق للفلسفة اهليجلية، حتقيق للفلسفة 

. ومن (13)"جه عام، هذا التحقيق هو ىف الوقت نفسه نفيهًّم القديمة بو

هنا، فإن فلسفة املستقبل تقوم عىل نقد فلسفة هيجل، فالنقد رضورة 

حتقيق  إن فلسفة هيجل هى التى متثل"تارخيية لتحقيق فلسفة اإلنسان: 

وإنجاز الفلسفة احلديثة، وهلذا السبب فإن الرضورة التارخيية للفلسفة 

.وقد كانت كتابات (11)"رتبط قبل كل يشء بنقد فلسفة هيجلاجلديدة ت

والتى حتدد موقفه من املسيحية واهليجلية  4014 - 4039 فويرباخ من

حتدد ىف الوقت نفسه طريًقا جديًدا للفلسفة ىف العرص العلمى. ومن هنا 

كام أشار جيمس كولينز فإن قطيعة فويرباخ مع فلسفة هيجل تظهر فيام 

وكانت أسس هذه  (Sense Realismeواقعية حسية )قدمه من فلسفة 

الفلسفة هى أن هيجل أساء فهم الفكر وجعله فكًرا جمرًدا خالًصا فتحول 

إىل روح وفكر ومل يعد واقًعا، وأن احلقيقة مستمدة من احلواس، وعن 

ذة لقد تنبأ ببصرية ناف"طريق احلواس فقط يمكن إدراك الوجود احلق. 

النزعة تمى إىل موقف جيمع بني النزعة اإلنسانية وبأن مستقبل الفلسفة ين

الطبيعية، ولكنه أضاف رشًطا لفتح الطريق أمام النزعة الطبيعية وهو 

ومن هنا حيلو للبعض إثارة مسألة  (15)"إزالة إله املسيحية ومطلق هيجل

القطيعة بني فويرباخ وهيجل. وهناك من حيلل طبيعة هذه القطيعة 

 وعالقتهام بالتاريخ. 
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شذرات متفرقة حول عالقته  –كام أسلفنا  –لقد كتب فويرباخ 

هبيجل، وقد اعتربت هذه الشذرات ىف بعض األوقات تقيياًم ذاتيًّا دقيًقا، 

وىف أحيان أخرى عملية تشويه استبطانى. ويرى فردريك جودال أن 

وصف فويرباخ لنفسه صحيح، ويقر بأن فويرباخ شك ىف هيجل منذ 

 "ةالفلسفة واملسيحي"يعة بينهام ظهرت منذ كتاب البداية، وأن القط

وهو عمل يبدو ىف ظاهره دفاًعا عن هيجل. ويبني رافيدافيسز  4039

Rawidaicz  أن إعادة النظر من جانب فويرباخ ىف فلسفة هيجل قد

وىف بعض األجزاء من الكتاب  "جوهر املسيحية"ظهرت ىف مقدمة 

رب ين الفويرباخية. ويعتالذى يعرض املبادئ األساسية لفلسفة الد

هو القطيعة مع هيجل. وقد كتب  "جوهر املسيحية"رافيدافيسز 

من كان يعتقد أن "يقول:  4011روزنكرونز أحد اليمنيني اهليجليني 

نقد "الفلسفة اهليجلية التى كان يدافع عنها فويرباخ معى ضد بامخان ىف 

 .(16)رباخسوف تنحدر إىل هذا احلد من وجهة نظر فوي "مناهض هيجل

ويمكن القول بأن حكم املرء عىل مدى هيجلية فويرباخ خيضع 

ألسس معينة ويرتبط بمفاهيم فلسفة كل منهام، وبصفة خاصة فإنه 

يعتمد عىل مفهوم اإلنسان كام متثله الفلسفة اهليجلية. القطيعة مع هيجل 

جاءت مبكًرا أو متأخًرا عىل حسب تفسري املرء، ليس فويرباخ فحسب 

هليجل أيضا. ويكون السؤال هل القطيعة مع جوهر اهليجلية أم مع  وإنام

بعض جوانب املذهب اهليجىل، وإذا كانت مع بعض جوانب املذهب 

اهليجىل، فإنه ال يمكن أن يعد نسًقا مرتابًطا، وعندئذ ال يستطيع أن يرفض 

 جزًءا أو يقبل آخر دون املساس هبيجل. 
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 يجلية باستثناء عدة نقاطإن فويرباخ مل ينقطع عن هيجل أو اهل

حمدودة، وأنه من العبث أن نتحدث عن قطيعة مع هيجل بأى معنى من 

املعانى، فنحن يمكن أن نجد بعض العنارص غري اهليجلية ىف أعامل 

فويرباخ األوىل، وبعض العنارص اهليجلية ىف أعامله املتأخرة، وبمعنى 

املوضوع الذى يربط . و(18)آخر وأهم ظل فويرباخ هيجليًّا طوال حياته

أعامل فويرباخ كلها هو تقدم الوعى اإلنسانى وتفتح وعى اإلنسان، 

ومعنى هذا أن فويرباخ نفسه يرى أن الفلسفة اهليجلية هى التى أوجدت 

هذا الشكل من الفكر الذى ظهر له فيه بطريقة تقدمه ىف الوعى. 

بقة، سوالقطيعة مع هيجل إذن هى قطيعة مع االفرتاضات اهليجلية امل

ومع املثالية ومع الشكل الثابت للمنطق اهليجىل. فالفلسفة بالنسبة 

 . "فلسفة هيجلية"لفويرباخ هى فوق كل يشء 

املسألة بطريقة أخرى، ويرى  Marin Buberويناقش مارتن بوبر 

أنه لكى نفهم نضال فويرباخ بصورة صحيحة ضد هيجل ومغزاه بالنسبة 

أن نطرح السؤال ما هى بداية لألنثربولوجيا، فإن من األفضل 

الفلسفة؟.. وإجابة هيجل هى أن الوجود اخلالص هو البداية، الذى 

الوجود اخلالص هو التجريد اخلالص، "يفرس بطريقة مبارشة كام يىل: 

وعىل هذا األساس فإنه يستطيع أن يطور العقل الكىل فيدخله موضوًعا 

أقام  هذه هى النقطة التىللفلسفة بداًل من املعرفة البرشية عند كانط، و

عليها فويرباخ هجومه. فالعقل الكىل ليس إال مفهوما جديدا هلل، وكام 

يقوم الالهوت بتحويل اجلوهر اإلنسانى ذاته من األرض إىل السامء فإن 
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امليتافيزيقا حتول اجلوهر احلسى إىل الوجود املجرد )العقل الكىل( 

تتخذ  "تقبلمبادئ فلسفة املس"والفلسفة اجلديدة كام يصفها فويرباخ ىف 

ليس الروح املجرد، أو العقل املجرد، ولكن وجود اإلنسان "كمبدأ هلا: 

، وعىل عكس كانط فإن فويرباخ يأمل أن جيعل الكائن البرشى "احلقيقى

ككل وليس املعرفة البرشية بداية الفلسفة. وىف رأيه أن الطبيعة ال يمكن 

نا فإن األنثربولوجيا هى العلم فهمها إال عىل أساس اإلنسان، ومن ه

 .(10)الكىل

فقد أثبت فويرباخ أن اهليجلية " R. Tukerوكام بني روبرت تكر 

كانت تتسم اتساًما واضًحا باالنثربولوجيا، فمفهوم اإلله املغرتب، اإلله 

اهليجىل املغرتب عن ذاته كان متثياًل منعكًسا لإلنسان املغرتب عن ذاته ىف 

د عرض هيجل التاريخ باعتباره عملية ذاتية وإدراًكا . لق(19)إطار دينى

ذاتيًّا، وأوضح فويرباخ أن ذلك إفصاح صوىف الغرتاب اإلنسان ىف 

ا  حياته الدينية. ويعرتف ماركس لفويرباخ بفضله ىف أنه اختذ موقًفا نقديًّ

من الفلسفة اهليجلية وجتاوز الفلسفة املثالية، مبينًا أن أساس تلك 

هليجلية( ليس اإلنسان العيانى بل جتريده، الروح الذى الفلسفة )أى ا

يلعب نفس الدور الذى يلعبه اهلل ىف الدين. وهذا ما نجده ىف 

ى النقد األملانى ىف آخر اجلهود الت"األيديولوجيا األملانية، حيث يقول: 

بذهلا مل يغادر ميدان الفلسفة قط. وأن مجيع األسئلة التى طرحها عىل 

بال استثناء من نظام فلسفى معني إال وهو النظام  نفسه قد انبثقت

اهليجىل.. ومن بني اهليجليني الشباب كان فويرباخ الوحيد الذى جتاوز 
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ا  .(58)الفلسفة اهليجلية ومعها كل فلسفة مثالية متخذا إزاءها موقًفا نقديًّ

ويلزمنا لبيان نقد فويرباخ للهيجلية ومعها كل فلسفة مثالية، أن 

األملانى الذى انطلق من اهليجلية حماواًل جتاوزها. وذلك نعرض للنقد 

ببيان موقف اهليجليني الشباب من فلسفة هيجل، مما أدى إىل تعدد 

املواقف جتاه املعلم وإىل انقسام املدرسة اهليجلية، مما أتاح ظهور فلسفة 

 مغايرة تقوم ىف األساس عىل نقد فويرباخ للهيجلية. 

ا   اهليجلية:  انقسام املدرسة -رابعا

بدأت اهليجلية كمدرسة ىف حياة هيجل عىل يد جمموعة من 

تالميذه ومريديه، وذلك بعد انتقاله من هيدلربج إىل برلني ووصوله إىل 

قمة الشهرة. ويمكن حتديد بداية املدرسة باجتامع هؤالء ىف منزل هيجل 

، وأصدرت "النقد العلمى"؛ حيث تم تشكيل مجعية 4016ىف يوليو 

التى كانت بمثابة املجلة اهليجلية  "حوليات النقد العلمى"ية اجلمع

الرسمية، إال أنه رسعان ما بدأت تظهر اخلالفات بني األعضاء، ثم 

اهلجامت من اخلارج، وذلك ىف حياة هيجل نفسه. ويمكن أن نذكر من 

قد و "حول النظرية اهليجلية"هذه اهلجامت العنيفة: كتاب هويسامن 

 برلني "ةموسوعة الفلسف"، وكتاب شويريت 4019صدر ىف ليبيزج 

ىف جزءين  "رسائل موجهة ضد موسوعة هيجل"وكتب كاليش  4019

. وكانت أخطر هذه اهلجامت ما صدر عن 4038 – 4019 صدرا عام

 كريستيان فايس وصديقه فشته. 
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وقد كتب رينيه سريو عن انقسام املدرسة اهليجلية مبينًا أن 

م، أى قبل وفاة 4019ور اعتباًرا من عام االختالفات بدأت ىف الظه

هيجل بعامني، وكانت تدور بشكل أساسى حول املسألة الدينية. وقد 

حدثت القطيعة بني اجلناحني اليمنى واليسارى عندما قام الشباب بتأكيد 

رضورة التقدم الالحمدود للعقل واحلرية. ووجهوا النقد إىل مكونني 

ا دين املسيحى والدولة الربوسية، وملا أساسيني ىف املذهب عند هيجل: ال

كان اهلجوم عىل الدين أقل خطًرا من اهلجوم عىل الدولة فإن اليسار 

ه أوىل هجامته ضد الدين قبل أن يتجه إىل العمل عىل املستوى  اهليجىل وجا

 السياسى واالجتامعى. 

لقد بدأ اخلالف حول ثالث مشكالت الهوتية، دار حوهلا النقاش 

االنقسام، وهذه املشكالت هى: خلود النفس، شخصية وأدت إىل 

املسيح، اهلل. بالنسبة للمشكلة األوىل خلود النفس كان هناك غموض ىف 

تناول هيجل هلا، فهو أحياًنا يتحدث عن أبدية الفكرة املطلقة، وأحياًنا 

ىف  "موسوعة العلوم الفلسفية"يتحدث عن اخللود أو املعرفة. ففى 

نا ط، ال تنتهى القصة بعد طرد آدم، بل تستمر لتخربحتليله لقصة السقو

أن اهلل قال: ]هو ذا آدم قد صار كواحد منا عارفا اخلري والرش[ فاملعرفة 

ان أبدّي اإلنس": "فلسفة الدين"اإلهلية، ال هنائية خالدة. يقول هيجل ىف 

فيام يتعلق باملعرفة، الفكر واملعرفة مها جذور حياته، وجذور خلوده. 

ت متعددة وجدت عند هيجل حول اخللود، فهل يعنى ذلك قوله عبارا

خواطر حول املوت "بخلود النفس؟ فويرباخ يفجر املشكلة ىف 
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. التى سنعرض رأيه فيها ىف فصل تاٍل، ويمكن تناول ذلك "واخللود

 احلوار واجلدل الذى أثاره تالميذ هيجل وكيف أدى إىل انقسام اهليجلية. 

أحد كبار Karl Caschal  (4804- 4064 )نرش جوشل 

ِحَكم موجزة حول اجلهل والعلم "كتاًبا بعنوان  4019القضاة عام 

ية دافع فيه عن عالقة الذات اإلهل "املطلق ىف عالقتهام بالدين املسيحى

خواطر حول "بالقول بخلود النفس، وباملقابل نرش فويرباخ كتابه املهم 

 وجود وأنكر خلود النفس، وملبرشا فيه عالنية بوحدة ال "املوت واخللود

يعلن االنقسام جهًرا ومل يرشع ىف احلديث عن يمني أو يسار هيجىل إال 

الذى أدى إىل  4035 "حياة يسوع"بعد صدور كتاب شرتاوس 

االنقسام بني الفريقني اليسار )الشباب( اليمني )الشيوخ( اهليجليني 

 املحافظني. 

اصمة الربوسية إىل وقد أحال االنقسام بني تالميذ هيجل الع

حيث كان  V.Schmeicrsonساحة قتال بني املدارس املختلفة كام يقول 

، جورج كابلر H.Hinrichهناك اهليجليون اليمينيون هريمان هنريش 

G.Cabler  وكارل جوشلK.Coschal الذين كانوا ينظرون إىل ،

فلسفة أستاذهم بروح املسيحية األرثوذكسية، وكانوا شديدى التمسك 

. فاهليجليون الشيوخ (54)املعتقدات، ويؤيدون النظام السياسى القائمب

قد بذلوا جهودهم ىف الثالثينيات واألربعينيات ىف تفسري تعاليم األستاذ 

بروح مسيحية أرثوذكسية، وىف البداية استغل جوشل وهنريش وجابلر 

عملية الفصل بني الدين والفلسفة، وهى عملية تنطوى عىل رصاع وعدم 



73 

 

ساق ىف املذهب اهليجىل الستخالص مركب من العقل واإليامن. أما ات

املتأخرون منهم: س. فأيه، فشته الصغري، فقد طوروا مذهبهم كقوة 

مضادة للهيجليني الشباب، وأحلّوا عىل احلاجة إىل تصحيح هيجل بروح 

 .(51)اهلوية عند شيلنيج واإلهليات عند ليبنتز

الشباب( يضم كاًل من : ديفيد  وكان اجلناح اليسارى )اهليجليون

 Edgar Bour وادجار باور Brunoوبرونو  D.Strousشرتاوس 

وشرتنر  L.Bullولدفيج بول  K.Koppanوارنولد روجه وكار كوبن 

Stirner  كام ضم اجلناح فرتة من الزمن كارل ماركس. وقد نرشوا

، وأكدوا أن Athenounوجريدة  Hallische Jahrbأبحاثهم ىف جملتى 

للعقل اإلنسانى أن ينتقد النظام السياسى والكنيسة، وكان رأهيم رضورة 

أبرز ميزات أى نظام أو مؤسسة اجتامعية بحجج عقلية، وإال ما كان هلا 

. ومقابل هذا التقسيم يصنف ميشيليه املدرسة اهليجلية (53)حق الوجود

: نإىل ثالثة أقسام، هى: اليمني والوسط واليسار، يضم األول كالًّ م

جوشل )متطرف( جابلر )معتدل( فون هاتينج، اردمان، شالري، دؤب. 

ويضم الوسط: رونزكرانز، مارهينك ووسط يسارى: س.ل. ميشيليه، 

فاتكه، ويضم اليسار: شرتاوس، فويرباخ شرتنر، ماركس، انجلز، 

 .(51)برونوباور

 ويمكن أن نتبني اجتاهني بني اهليجليني الشباب، مها: 

 شرتاوس، باور وماكس شرتنر. الليربالية: * الراديكالية 
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فويرباخ وموس هس وماركس * الراديكالية االجتًّمعية: 

وانجلز. وهذا القسم األخري يسعى إىل ربط الفكر ربًطا وثيًقا 

 .(55)بالواقع، أى النظرية بالعمل

ويمكن القول بأن التناقض بني املذهب واملنهج ىف فلسفة هيجل 

اجتامعية وسياسية هو الذى أدى إىل الرصاع الذى والذى يرتد إىل خلفية 

نشأ بني األجنحة املحافظة واجلديدة ىف فلسفة هيجل. فقد تبنى اليمني 

املذهب اهليجىل، أما الشباب فقد تبنوا املنهج، وانطالًقا من القضية 

اهليجلية القائلة بأن الفلسفة عكس الدين، وبأهنا تعرب عن احلقيقة ىف 

ل بالتاىل الشكل األعىل لوعى الروح املطلق لذاته قام شكل مفهوم، ومتث

اهليجليون الشباب بشن هجوم عنيف ومنظم ضد املطلق وضد تعاليم 

وسنتناول ىف هذه الفقرة موقف الشباب اهليجىل من هيجل  (56)الكنيسة

 . "شرتاوس، ثم باور، شرتنر وروجه"وفويرباخ بادئني بـ 

إيذاًنا  4036 -4035 "حياة يسوع"كان كتاب شرتاوس  – 4

بتصدع املدرسة اهليجلية، وهو عمل يدرس فيه شرتاوس أصل األساطري 

اإلنجيلية وينكر القول بعلة أوىل خارقة، ومل ير ىف تلك األساطري سوى 

إبداعات شعبية وحتف فولكلورية أبدعتها اجلامعات املسيحية األوىل. 

ص واحد، بل ويؤكد شرتاوس أن هذه األساطري مل تكن من إبداع شخ

ه أو لطائفة دينية كاملة. وهو ينطلق ىف  كانت نتاًجا مجاعًيا للشعب بَأرْسِ

تفسريه للنظرة الدينية ىف خلق العامل من الفهم اهليجىل للجوهر املتطور 

تارخييًّا، والذى يتكشف ىف روح الشعب. فهذا وذاك من أشكال الوعى 
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هو بالتاىل روح الشعب، و الدينى إنام يرتبط بمرحلة تارخيية معينة لتطور

مرشوط موضوعيًّا. وقد كان للكتاب أكرب األثر ىف تنشيط الرصاع ىف 

إن كتاب شرتاوس قد ساهم ىف اجتذاب انتباه "أملانيا، يقول مهرنغ: 

القراء أكثر مما فعل كل علامء الالهوت األرثوذكس الذين كانوا يقاتلون 

. فقد كان (58)ب املقدسبأنياهبم وأظافرهم ليربهنوا عىل عصمة الكتا

والذى هو نتاج فلسفة هيجل الدينية التى تأثرت  –كتاب شرتاوس 

العالمة املميزة لتطبيق الفلسفة عىل الدين. باعتبار أن  –بشلريماخر 

فلسفة هيجل كانت تشكل النقطة املحورية ىف الفكر الالهوتى عند 

مل  جل نفسهشرتاوس، وباعتبار أن هذا األخري كان يسعى إلظهار أن هي

 يكن معارًضا لنقد األناجيل. 

أن  يكمن ىف –كام يقول لوفيت  –إن الفرق بني شرتاوس وهيجل 

هيجل يسمو باخليال الدينى إىل درجة الفكر، ىف حني أن شرتاوس جيعل منه 

أن اعتبار الدين جمرد أسطورة من وضع "جمرد وجود أسطورى.. ويضيف 

كون اإليامن باألساطري، وىف الوقت العقل الباطن يوضح لنا إىل أى حد ي

نفسه يوضح طبيعة القصص واملعجزات املوجودة ىف اإلنجيل. وذلك أن 

 .(50)اإليامن بالنسبة لشرتاوس وفويرباخ يعد ىف أساسه إيامًنا بام هو معجز

شوًطا أبعد Bruno Bour  (4089 – 4001 )قطع برونو باور 

 هيجل عن روح الشعب بل ىف نقد الدين املسيحى وهو ينطلق من مقولة

من آرائه ىف وعى الذات. إن وعى الذات ذو سيطرة كلية وليس التاريخ 
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ق، والعوائق التى تقف أمام تقدم البرشية  سوى جَتَلٍّ لنشاطه املبدع اخلاَلا

ال توجد بذاهتا، بل ترجع إىل أن الوعى بالذات مل يدرك بعد قدرته 

اقع الروحى الذى يتناسب مع الالحمدودة. إن الوعى بالذات خيلق الو

مستوى تطوره ثم هيدمه لريتفع إىل مرحلة جديدة أرفع وأسمى، وتلك 

هى خالصة املثالية الذاتية لفشته التى يستخدمها باور ىف نقده للدين. 

نقد التاريخ "، و4018 "نقد التاريخ اإلنجيىل للقديس يوحنا"وىف 

وجود التارخيى ينفى باور ال 4014/4011 "اإلنجيىل للسنيوسيني

ا للتط –والدين عموًما  –للمسيح، ويعترب املسيحية  ور نتاًجا رضوريًّ

الروحى للبرشية، لكن باور مل ير ىف قصص املسيحية أساطري عفوية، بل 

اختالقات واعية تتبع رضورهتا ىف مرحلة معينة لتطور وعى الذات من 

 هذا الوعى نفسه. 

اىل ىف هجومه عىل كتاب وقد أبدى باور قدًرا كبرًيا من التع

أن شرتاوس، ذلك اهلجوم الذى قارعه شرتاوس بحامس. واحلقيقة 

يدور حول: اجلوهر،  "العائلة املقدسة" االنزاع بينهام كام يقول مؤلف

والوعى الذاتى، وهو نزاع ىف قلب التأمل اهليجىل، فبالنسبة هليجل هناك 

ه، والوحدة ثالثة عنارص: جوهر اسبينوزا، والوعى الذاتى لفشت

الرضورية واملتصارعة بينهام لدى هيجل )الروح املطلق(. العنرص األول 

يا، والثانى روح تقليدية  هو طبيعة تقليدية منتزعة من اإلنسان ميتافزيقًّ

يا والثالث هو وحدة تقليدية للعنرصين  منتزعة من الطبيعة ميتافيزيقًّ

 .(59)"ىالسابقني، اإلنسان احلقيقى واجلنس البرشى احلقيق
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لقد رشح شرتاوس هيجل من وجهة نظر اسبينوزا، ورشحه باور 

من وجهة نظر فشته ىف ميدان الالهوت وكالمها انتقدا هيجل، لكن 

كليهام ظالا ىف نطاق تأمل هيجل وأصبح كل منهام يمثل جانًبا واحًدا من 

مذهبه. وكان فويرباخ أول من أكمل هيجل ونقده من وجهة نظر 

اس الروح املطلق ميتافيزيقيا إىل اإلنسان احلقيقى عىل أس هيجلية بتحويل

 .(68)الطبيعة وأكمل نقد الدين بربطه بأسس نقد هيجل وكل املثالية

امات يكيل االهت –كام حيلو ملاركس أن يطلق عىل باور  –وقديسنا 

امللفقة لفويرباخ، وهو يقفز دفعة واحدة بفضل التلفيق الذى يزعم 

جوهر "و "بايل"و "ليبنتز"ات فويرباخ، كتاب وجوده ىف مجيع مؤلف

ىف حوليات  "ضد الفالسفة الوضعيني"فام خال مقالة فويرباخ  "املسيحية

هذا اإلغفال يقع ىف حمله متاًما؛ ذلك ألن فويرباخ يميط اللثام ىف "هال 

بصورة معارضة للمثاليني  "الوعى الذاتى"هذا املقال عن حكمة 

الذى كان فيه القديس باور ال يزال  للجوهر ىف الوقت"الوضعيني 

. وما جيب (64)"احلمل بال خطيئة"مستغرًقا ىف التأمل ىف موضوع 

اإلشارة إليه أن النقد الذى يوجهه باور إىل فويرباخ يقترص ىف الغالب 

عىل عرض انتقادات شرتنر لفويرباخ باعتبارها مآخذ باور، ومن األمثلة 

ه، حيث يعمد باور إىل نقل عىل ذلك: مسألة احلب األنانى واحل ب امُلنَزا

حجج شرتنر بصورة حرفية طوال ثالث صفحات كاملة. ومن هنا فإن 

محلة باور ال حتمل أية أصالة فكرية، فهو إما هيجىل يصوغ مفاهيم املعلم 

ى فلسفة الوع"عىل نحو آخر، أو يستخدم نقد اآلخرين بصورة مشوهة 
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لكتاب  والتى كانت نقدا "يل املطورنقد األناج"املعلنة ىف كتاب  "الذاتى

وهلذا يقول  ،"العائلة املقدسة"هيجل ىف الفينومينولوجيا قد دحضت ىف 

إنه ال حاجة لنا تقريبا إىل التنويه بأن القديس برونو يواصل "ماركس: 

العائلة "التبخرت عىل حصانة احلربى اهليجىل القديم، بل أن يستخدم نقد 

 .(61)"سههليجل ويدعيه لنف "املقدسة

بل أكثر من ذلك يستخدم قضايا فويرباخ نفسه باعتبارها قضاياه 

مل تكن الفلسفة قط شيًئا آخر سوى الالهوت بعد أن اختذ "هو. يقول: 

خ وهذه الفقرة املوجهة ضد فويربا "شكله األعم وتعبريه األكثر عقالنية

 ول: إنالتى تق "مبادئ فلسفة املستقبل"منسوخة حرفيًّا من كتابه 

.ويعرتض ماركس عىل (63)الفلسفة التأملية هى الالهوت العقالنى

انتقادات باور التى تبلغ به القحة ىف توجيه هذا النقد )التاىل( ضد 

مل يصنع فويرباخ من الفرد )من إنسان املسيحية املجرد من "فويرباخ 

 نإنسانيته( إنساًنا حقيقًيا، بل إنساًنا عاجًزا، ويضيف.. ىف رأى فويرباخ أ

عىل الفرد أن يطيع النوع اإلنسانى وأن خيدمه، وأن النوع الذى يتحدث 

. (61)"عنه فويرباخ ليس إال املطلق اهليجىل، وال وجود له ىف أى مكان

إن نقاء رجلنا القديس أمر "وينتقد ماركس هذا املوقف من باور قائاًل: 

 ريتضح ىف مساجلته العنيفة ضد حسية فويرباخ، وتستهدف هجامت باو

ا العرتاف فويرباخ بدور احلس، أن جمرد حماولة  الطابع املحدود جدًّ

فويرباخ الفرار من األيديولوجيا هى بالنسبة إىل باور خطيئة بكل 

 .(65)"تأكيد
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وىف هذا الرصاع بني اليسار اهليجىل نجد أن موقف فويرباخ ىف 

 خيتلف عن كل من شرتاوس "جوهر املسيحية"تناول الدين كام ظهر ىف 

وباور فكتاب فويرباخ ليس نقًدا هادًما لالهوت املسيحى بقدر ما هو 

تناول للجوهر احلقيقى للدين )أنثربولوجيا الدين( ومتيزه عن الالهوت 

ام أنه في"الزائف، وهذا ما يميزه عن شرتاوس وباور. يقول فويرباخ: 

يتعلق بعالقتى مع شرتاوس وباور اللذين ارتبط هبام اسمى، فإننى 

هنا أن الفرق بني أعاملنا يمكن بيانه بالتمييز بني كتاباتنا: أوضح 

فموضوع نقد باور هو التاريخ الكنسى أو املسيحية اإلنجيلية، وبتعبري 

آخر الالهوت اإلنجيىل، ىف حني أن موضوع شرتاوس هو العقيدة 

املسيحية وحياة املسيح، وبتعبري آخر، الالهوت العقائدى، أما أنا 

 باملسيحية بصفة عامة، أى بالدين املسيحى، وبالتاىل فينحرص اهتاممى

أركز عىل الفلسفة املسيحية فقط؛ ألن هدىف هو املسيحية كدين أو 

 .(66)"كجوهر مبارش لإلنسان

ومن هنا يمكن القول بأن فويرباخ أكثر قرًبا إىل شرتاوس منه إىل 

ا بينام حتول كل من شرتواس وفوي باخ إىل رباور والذى ظل هيجليًّا ناقدًّ

ماديني إنسانيني، إذ جعلهام نقدمها للدين إنسانيني غري مذهبيني 

Unsystematic(68). 

أن يتجاوز فويرباخ M. Stirner  (4086 – 4056 )أراد شرتنر 

الذى مل يكتبه إال إرضاء لنفسه ال غري. وهو  "األوحد وما خيصه"ىف 
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لروح قد طرح ايرصح أن فويرباخ يظل دينيًّا حتى مؤلفاته األخرية، ل

املطلق اهليجىل، ومل ير فيه سوى جتريد، وهذا ينطبق عىل إنسان فويرباخ 

أيًضا. واحلقيقة هى األنا الفردية، بينام األخالق الغريية التى يبرش هبا 

فويرباخ أيًضا ليست إال خملفات الروح اهليجىل، ومن هنا فإنه هياجم 

انى ني، واجلوهر اإلنسفويرباخ بشدة، فديانته أسخف من إله الالهوتي

 .(60)جتريد ووهم خياىل

ويرى البعض أن كتاب شرتنر حيتوى عىل أفضل مرافعة ُألقيت 

حتى اآلن ضد مذهب فويرباخ اإلنسانى. وأن فويرباخ وإن كان ال يقر 

رصاحة بصواب نقد شرتنر، إال أنه مع ذلك يبدى تقديره هلذا النقد، كام 

اب إنه كت"يقول:  "حد وما خيصهاألو"كتب فويرباخ إىل أخيه بصدد 

يصل ىف روحانيته وعبقريته إىل حدوده القصوى، كتاب من شأنه أن 

يغوص ىف حقيقة اإلنسانية، ولكن عىل شكل غري مبارش وغري كامل. أما 

سجاله ضد األنثربولوجيا فإنه يستند إىل عدم فهم وخفة 

ثرية بني .وبام أن نقد شرتنر هذا قد وجد آذاًنا صاغية ك(69)"ذهنية

اهليجليني الشباب الذين ظلوا يعتربون فويرباخ حتى ذلك احلني ناطًقا 

باسمهم، وبام أن فويرباخ نفسه قد شعر أنه حمط للشكوك فقد قرر أن 

 جوهر املسيحية ىف عالقته مع األوحد"ينرش نقًدا مفصاًل ضد شرتنر هو 

 .(88)"وما خيصه

شغل القضايا التى انوكانت املعركة بني شرتنر وفويرباخ من أهم 

هبا اليسار اهليجىل، وهى تبني تطور انقسام املدرسة اهليجلية. وقد دخلت 
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فيها أطراف عديدة، أخذ كل طرف يدعم موقف كل منهام، وقد بدأ باور 

ى القضية الصاحلة للحرية وقضيت"اجلدال ىف املجلد الثانى من مؤلفه 

ويبدو أن باور  .4010 "خصائص فويرباخ"ىف مقال بعنوان  "اخلاصة

كان موضع النسيان ىف السجال بني فويرباخ وشرتنر كام يذكر ماركس ىف 

، ولذا أقحم نفسه ىف املعركة كى يكون قادًرا عىل "األيديولوجيا األملانية"

 املناداة بنفسه بوصفه نقيًضا للقطبني املتضادين ووحدهتام العليا. ومحلته

ا يلقى أحد فرسان اجلوهر كى م – تقوم عىل تلفيق االهتامات إىل فويرباخ

 .(84)"الضوء بصورة أفضل عىل الوعى الذاتى لباور

ال يبذل باور جهًدا ىف هذا السبيل، فهو يرتكهام خلصومتهام، حيث 

نر ليس أكثر. وحد شرتأجياهبه شرتنر بإنسان فويرباخ، وجياهبه فويرباخ ب

نية يعارض ملاالنصري املخلص للفلسفة التأملية األ "القديس ماكس"إن 

فويرباخ عىل النحو التاىل: إن الوجود األسمى هو يف احلقيقة ماهية 

اإلنسان، لكن باعتبار أن اإلنسان ماهية فقط، ال اإلنسان نفسه، إذ ال 

فارق عنده عىل اإلطالق بني النظريتني إذا ما رأينا هذه املاهية خارج 

ماهية "ناها أو وجدناها ىف اإلنسان وسمي "اهلل"اإلنسان بوصفها 

أو اإلنسان. أنا لست اهلل وال اإلنسان، لست الوجود األسمى  "اإلنسان

وال ماهيتى النوعية، وبالتاىل فإنه ال فارق عىل األغلب إذا ما فكرت هبذه 

املاهية عىل أهنا باطنية أو خارجية. إن هذا النقد جيسد بمواقفه املضحكة 

له، أو اجلدل اهليجىل الذى هو أصاملثالية اهليجلية، مل يفكر ىف أن جياهبه 

إن ". واحلقيقة كام يقول أوجست كورنو: (81)أن جياهبه جدل فويرباخ
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مذهب شرتنر كان استعارة من آخرين، فهو يأخذ من فويرباخ كثرًيا، 

فصفات اهلل املأخوذة من فويرباخ باعتبارها قوى مهيمنة عىل البرش هيمنة 

 .(83)"منه شرتنررؤساء مقدسني هى العامل الذى ينطلق 

)من أكثر A. Ruge (4081 – 4008 )كان أرنولد روجه 

اهليجليني الشباب قرًبا من فويرباخ، وإليه يرجع الفضل ىف تأسيس 

للتصدى حلوليات برلني الناطقة الرسمية باسم  4030 "حوليات هالة"

اهليجليني اليمنيني. وكان أهم ما قدمته هذه احلولية دراسة فويرباخ 

وهى دراسة كان من شأهنا أن " 4030 "ىف نقد فلسفة هيجل مسامهة"

حددت مرحلة ىف تاريخ الفلسفة ما بعد اهليجلية، وتدور حول 

اإلشكالية اهليجلية األساسية الفكر والوجود. وقد ساعدت عالقة 

روجه احلميمة بفويرباخ عىل حث األخري عىل عدم التوقف عن 

ان مسامهة ىف اهلجوم الذى كاملناوشات الفلسفية البسيطة ودعوته لل

يستعد اليسار اهليجىل للقيام به ىف جمال القضايا السياسية 

 .(83)واالجتامعية

إال أن رد فويرباخ كان حاساًم، ويتلخص ىف أن االهتامم بالدين هو 

الكفيل بحل املشاكل السياسية واالجتامعية. وهو رأى وجد تعاطًفا لدى 

لتى تناوهلا فويرباخ. وكام يؤكد روجه، الذى طرق نفس املوضوعات ا

فإن روجه قدم فلسفة تقوم عىل أسس فويرباخية،  LÖweth "لوفيت"

وأن هذا قد مكنه من أن حيول البقايا العاطفية لإلنسانية املسيحية إىل نظام 

[ من 498معروف، له أهدافه، وقد استنتج روجه من نقده للفقرة ]
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 جتمع البورجوازى فقط هوإن امل"التى تقول:  "فلسفة احلق هليجل"

استنتج نتيجة معاكسة وقد فعل هذا بداًل من أن  "الذى يتسم باإلنسانية

يتعرف عىل النقد الضمنى ملجرد اإلنسانية، هو يصبغ فكرة فويرباخ 

 .(81)العاطفية اخلاصة عن اإلنسانية بصبغة اجتامعية سياسية

، زوكام أشاد روجه بفلسفة فويرباخ كذلك قدم ماركس وانجل

وكمقابل حلامقة اهليجليني الشباب، الذهن املتفتح لفويرباخ، والعمل 

ة هو االنتصار للًّمديالعظيم الذى قام به، ذلك ألن فويرباخ ىف نظرهم، 

، وهو الذى دمر النظم املثالية وكان له أثر حتريرى "جوهر املسيحية"ىف 

ا ومل نلبث أن رصنا ا عىل الشباب، فقد كان احلًّمس عاما ا من حقا  مجيع 

أنصار فويرباخ، أن فلسفة فويرباخ هى املرجل اخلفى الذى يلتهم دخانه 

. من الذى .. من الذى كشف رس املذهب؟(52)"رأس النقد املنتشى

أبطل ديالكيتيك املفاهيم وحرب اآلهلة؟.. من الذى استبدل اهلراء 

 القديم للوعى الذاتى غري املحدود؟.. إنه فويرباخ.. وفويرباخ وحده

 .(53)صنع أكثر من هذا

كان فويرباخ أوىل الشخصيات ىف اليسار اهليجىل التى قطعت 

صلتها باأليديولوجيا البورجوازية املتحررة ىف اجتاه بناء نظرية اجتامعية، 

ومن هنا اختالفه األساسى عن أقرانه من اليسار اهليجىل وعن هيجل 

رباخ له ىف فوي نفسه، التى نرى أنه لن تتضح فلسفتهام إال بعرض نقد

 . 4039مقاله عام 



84 

فويرباخ نقده بتأكيد أن الفلسفة اهليجلية حقيقة تارخيية، ومن  بدأ

َثما رضورة جتاوزها. لقد ظهرت اهليجلية ىف فرتة معينة وسبقها تراث 

فلسفى واضح املعامل يضم بعًضا من مشاكلها الرئيسية، كل ذلك عىل 

 ة الشمولية. لقد ظهرت ىف وقتالرغم من دعوى اهليجلية بأهنا الفلسف

معني وسبقها افرتاض معني )الشمولية(، لذا جيب أن تتخىل عن كل 

 . (88)ادعاءاهتا املطلقة

ويؤكد هيجل أن فلسفته ليس هبا افرتاضات مسبقة، ويبدأ منطقه 

بالوجود اخلالص، أى أنه ال يبدأه بأية بداية خاصة، وإنام بداية تعد بداية 

إال أننا إذا تفحصنا ىف األمر عن قرب  –يراها هو  كام –كل البدايات 

سيتضح لنا أن بداية هيجل ليست بداية خالصة كام تبدو، إهنا من نتاج 

تطور فلسفة ما بعد كانط وخاصة فلسفة فشته التى تبحث عن املبدأ 

األول، الذى سيتمكن به الفالسفة من تعليل وجود العامل من خالل 

. واستنتاجات هيجل من هذه (80)ةشكل له رضورة منطقية حتمي

البداية، من اآلن فصاعًدا صورية رصفة، فهى ال متثل احلركة احلقيقية 

لفكره، ألنه ىف احلقيقة، ال يبدأ بالوجود اخلالص، ولكن بالفكرة املطلقة 

التى تفرتض الكلية، ومن هنا فإن املنهج اهليجىل الستنتاج الوجود من 

 .(89)من قبل اجلوهر ال يثبت شيئا مل يثبت

إن إحدى مزايا هيجل أنه يقدم لنا التمييز والتنوع "يقول كامنكا: 

ىف الكىل، لكننا ال نجد لديه التنوع التجريبى الواقعى، بل دائاًم فكرة 

التنوع التجريبى. وفلسفة هيجل قادرة عىل التغلب عىل التجربة احلسية؛ 



85 

 

غلب ات التى يتوذلك لسبب بسيط هو أهنا ال تتعامل معها. والتناقض

عليها هيجل ليست تناقضات واقعية أبًدا، والوجود الذى حتتويه الفكرة 

ليس وجوًدا واقعيًّا جتريبيًّا بل وجود املقوالت الفلسفية، فكرة 

 .(08)"الوجود

واهليجلية عند فويرباخ قمة النسقية والفلسفة التأملية. كل يشء 

دل عليه كر وال يشء يستيدل عىل ذاته، بمعنى أنه مثبت ومتعلق ىف الف

حسيًّا مما حيدث فعاًل ىف العامل، واملذهب اهليجىل هو االغرتاب الذاتى 

املطلق للعقل. واملنطق الذى جيب أن يكون وسيلة أصبح غاية ىف حد 

ذاته، وعندما يريد هيجل ىف الفصل األول من الفينومينولوجيا أن يظهر 

ه أفراد وال هذا، هنا، اآلن عدم مالءمة اإلدراك احلسى بأنه ال يوجد في

مفردة، فهو ال يتعامل مع هذا )الذى نخربه( ولكن مع مفهوم اهلذية 

Thisnes  ويبني أننا ال نجد اجلزئيات بل الكليات، فهيجل ال هيتم

بالشجرة التى يعرفها اإلنسان ويتكئ عليها، ويستظل هبا، وحتتها يتناجى 

نستنتج  املرء ىف وعيه. هل لنا أنمع غريه، ولكن هيتم بالشجرة التى يثبتها 

من أى نقاش بخصوص األخرية أن األوىل ال توجد. إن مفهوم الشجرة 

كام يقول فويرباخ: ال يمكن أن يقيم أو يدحض وجود األشجار الفعلية 

ىف مقابل األشجار التصورية. ومن الناحية األخرى فإن املثالية حتتاج 

ر هتا، وهى ىف حاجة إىل أن تنكأشجاًرا فعلية كى تعطى مضموًنا لتصورا

 .(04)"األشجار الفعلية لتثبت العقل والروح كواقع هنائى
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إننى أقرأ املنطق اهليجىل من البداية للنهاية، وىف "يقول فويرباخ: 

النهاية أعود للبداية، فأجد أن فكرة الفكرة حتتوى ىف ذاهتا عىل الفكرة 

لوجود واجلوهر يعدان اجلوهر أى فكرة الوجود، ومن َثما أعرف أن ا

حلظات للفكر، وأن الفكرة حلقة دائرية ىف إطار املنطق اهليجىل، إننى 

أفضل أن أغلق املجلدات الثالثة للمنطق للهيجىل، فأنا أصل إىل هنايتها 

. وىف احلقيقة يقوم هيجل بإرجاء عملية (01)عندما أصل إىل الفكرة املطلقة

ية إلنسان يشك ىف موضوعية وذاتالتفكري فيام أسامه بالنتيجة، ولكن ا

عملية التفكري بالنسبة لصوريته واعتبار الصورة أساًسا موضوعيًّا، ومن 

ثم فإن ما يدعونه من أن عملية التفكري ىف املطلق عملية صورية قد يكونون 

عىل حق فيه من الناحية املادية، ولكن من يقومون بادعاء مضاد، أو من 

 عية هلذه العملية ليسوا خمطئني عىل األقليقولون بأن هناك حقيقة موضو

من الناحية الشكلية. وهكذا فإن اهليجلية هى النقطة النهائية لكل الفلسفة 

التأملية، وهبذا فإننا قد اكتشفنا السبب الذى يوضح بداية املطلق، حيث 

 يتعني عىل كل يشء أن يقدم ذاته أو أن يبدأ بداية مطلقة. 

عرتض بأن االستقرار َوْهم حسى لكن، أليس من حق شاك أن ي

وأن كل يشء ىف حركة دائبة؟ ما هى الفائدة إذن من وضع كل األفكار 

ىف نقطة البداية حتى كمجرد صور؟ كيف يتأتاى لنا أن ندرك الوجود؟ إن 

هذه األفكار هى الوسائل التى نتعرف من خالهلا عىل الوجود كيشء 

 ألقل أمر مبارش؟ إنه ذلك الشئأوىل، ولكن هذا الوجود بالنسبة لنا عىل ا

الذى يمكننا أن نشتق منه صفة األوىل والفلسفة اهليجلية بالطبع تعرتف 
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هبذا أيًضا، فالوجود من وجهة النظر املنطقية يفرتض مسبًقا 

الفينومينولوجيا من ناحية والفكرة املطلقة من ناحية أخرى، فالوجود 

ة تضح أنه ليس نقطة البداياألول غري املحدود يظهر ىف النهاية عندما ي

. ولكن أال يؤدى هذا املوقف كام يتساءل فويرباخ إىل أن (03)احلقيقية

تصبح الفينومينولوجيا من خلق املنطق؟ وإىل جعل الوجود نقطة بداية 

فينومينولوجية، أال يواجهنا هنا الرصاع بني املظهر واحلقيقة ىف ثنايا 

ْ يبدأ هيجل من  َ مَل ى نقطة البداية الصحيحة؟ كيف يتأتا املنطق أيضا؟ مِل

أن تظهر احلقيقة والواقع إذا بدأت بمناقضة  –أو ألى فلسفة  –للمنطق 

الواقع احلسى وفهمه؟ إن املنطق يستطيع أن يثبت حقيقة ذاته، وهذا أمر 

ال يرقى إليه الشك... وإذا أراد ذلك فعليه أن يدحض املنهج 

ه والذى يتناقض معه، وعىل التجريبى... أو يدحض الفكر الذى ينكر

ذلك فإن كل الدالئل لن تكون شيئا أكثر من تأكيدات ذاتية بالنسبة 

للفكر: إن عكس الوجود بصفة عامة وطبًقا للمنطق ليس العدم، وإنام 

 .(01)الوجود احلسى امللموس

والسبب ىف أن التفكري ىف الفكرة املطلقة هو جمرد أمر صورى، أن 

وال تثبت ذاهتا من خالل يشء آخر حقيقي، أى يشء الفكرة ال ختلق ذاهتا 

قد يكون موضوع إدراك حسى ومنهجى للعقل أو للفكرة، إنام الفكرة 

ختلق نفسها من متناقضات ظاهرية وصورية، والوجود هو ىف حد ذاته 

الفكرة، إال أن اإلثبات ال يمكن أن يعنى شيئا آخر سوى أن اقتنع 

وحدة أنا وأنت واآلخر ىف الفكر  بالشخص اآلخر، واحلقيقة تكمن ىف
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املحض. ومن هنا، فإن اهليجلية معرضة لنفس االهتام املوجه لكل 

الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل اسبينوزا بالفصل بني التفكري واإلدراك 

 .(05)احلسى

إن هيجل ال ينغمس حقيقة ىف الوعى احلسى، كام أنه مل يتلمس 

حلسى من وجهة نظره موضوع للوعى طريقه ىف هذا املجال، ألن الوعى ا

الذاتى أو للفكر، وألن الوعى الذاتى هو جمرد إخراج الفكر ىف إطار 

التأكيد الذاتى للفكر، ويرجع هذا أيًضا إىل أن الفينومينولوجيا تبدأ 

بفكرة الوجود اآلخر للفكر، وبالتاىل فإن الفكر واثق متاًما من أنه 

ا، منأى عن مغزى الفينومينولوجيسينترص عىل أعدائه. لقد بدأ هيجل ب

بدأ ىف االعتقاد ىف اهلوية املطلقة أو أن املنطق هو احلقيقة املوضوعية 

بالنسبة له، ومل تكن جمرد حقيقة مطلقة، وكانت الفكرة املطلقة ىف ذاهتا، 

 .(06)أى باعتبار أهنا بعيدة عن كل الشكوك تتعاىل عىل كل رضوب النقد

فويرباخ أن يضع ىف متن نصه  جيب عىل الفيلسوف كام يرى

الفلسفى ما وضعه هيجل ىف هوامشه، أال وهو ذلك اجلزء من اإلنسان 

الذى ال يتفلسف والذى يناهض الفلسفة ويشجب الفكر املجرد. 

ت التى األن"وهكذا فإن نقطة البداية احلرجة ىف بحث فويرباخ كانت هى 

ة خلروج من فلسف، وكانت نقطة البداية هذه هى نقطة ا"تدركها احلواس

أن الفكر ال يمكن بأى حال من األحوال  "األنا أفكر"الروح، الكوجيتو 

أن يتعدى الوجود أنه ال يمكن أن يتعدى ذاته؛ ذلك ألن هذا الوجود أو 

ذاك، ال يمكن أن يكون موضوًعا للفكر، ولكن هذا ليس أساس 
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 كامالوجود، ذلك أن نشاط الوجود يؤكد ذاته عىل أنه ذو أساس صلب 

يؤكد النشاط احلقيقى ذاته، ومن خالل احلقيقة بأن فكرته األوىل 

 واألخرية هى فكرة الوجود دون بداية. 

رضورة إصالح "إن الفلسفة اهليجلية كام يرى فويرباخ ىف 

هى احتاد اعتباطى للمذاهب املختلفة املوجودة، ألنصاف  "الفلسفة

ى لديه القوة ا مطلًقا. أن الذاحلقائق التى ال متتلك قوة إجيابية لتحقق سلبً 

ليكون سالًبا مطلًقا هو فقط الذى لديه القوة خللق يشء جديد. وقد ظهر 

عندما نرش  4039سلب فويرباخ هليجل ونقده ىف صورة حاسمة عام 

. ومن ضمن النقاط املهمة التى جيب "مسامهة نحو نقد فلسفة هيجل"

ه مع نقد بامخان الذى وجهأن نشري إليها أن هذا النقد متفق إىل حد كبري 

إىل هيجل عىل نحو ما رأينا سابًقا. فهو ينكر التطابق بني الفلسفة 

والالهوت، الفكر والواقع، ويبدو له اآلن أن ما دافع عنه من قبل ضد 

 Theبامخان واعتربه أعظم أفكار هيجل ما هو إال هراء املطلق 
nonsense of absolute ة لق الراحلفالفكرة ليست سوى الروح املط

 . (08)"لالهوت تتجول مثل شبح ىف فلسفة هيجل

خلص فويرباخ موقفه بالنسبة هليجل للمرة  4068وىف عام 

حيث أطلق عىل هيجل أنه  –بطريقة تذكرنا بكريكجورد  –األخرية 

أفضل مثل للمفكر املحرتف املكتفى بذاته، الذى توليه الدولة عناية 

ية بالنسبة للفلسفة، فقد آثار هالة تارخيواهتامًما، ومن ثم فليس له معنى 
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عىل منصة املحارضات قائاًل بأن الروح املطلق ليست أكثر من أستاذ 

مطلق. ومن هنا يمكن اعتبار فويرباخ أول من أعاد تصحيح الفلسفة 

اهليجلية بأن جعلها واقفة عىل قدميها مرة أخرى، وقد أشار التوسري ىف 

القسم الثانى( إىل  –ا عن ماركس مقاالته حول ماركس الشاب )دفاع

 )قلب لقد بدا ىل هذا التعبري"االلتباس ىف فكرة )قلب هيجل( فهو يقول: 

هيجل( يالئم فويرباخ بالتحديد مالءمًة تامة، فقد قام فعاًل بقلب 

 .(00)الفلسفة التأملية واضًعا إياها عىل قدميها
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 الفصل الثانى 

 النزعة احلسية أو نظرية املعرفة

 احلس أساس الفلسفة اجلديدة:  -أوالا 

لقد أثارت فلسفة فويرباخ من اجلدل والنقاش أكثر مما أثارت من 

اإلعجاب والتأييد، وقد كانت نزعته احلسية من أكثر جوانب فلسفته 

إن فويرباخ الذى ال يرضيه "تعرًضا للجدل. فقد كتب ماركس ناقًدا: 

الفكر املجرد يلجأ إىل التأمل احلسى، لكنه ال ينظر إىل احلساسية بوصفها 

]القضية اخلامسة[. وىف القضية األوىل  "نشاًطا عمليًّا حلواس اإلنسان

ويرباخ( فيرى أن العيب األساسى ىف كل املادية السابقة )بام فيها مادية 

يكمن ىف أن املوضوع، الواقع، العامل املحسوس صور عىل شكل يشء أو 

تأمل، وليس كنشاط إنسانى ملموس أو كمامرسة.. فويرباخ يريد أشياء 

ا عن موضوعات الفكر، لكنه ال يعترب النشاط اإلنسانى  حسية متميزة حقًّ

 .(4)"نفسه نشاًطا موضوعًيا

إىل احلواس اعتبارها، أمًرا ويرى شرتنر أن كون فويرباخ يعيد 

حسنًا، لكنه يكتفى فقط بأن يلبس مادية الفلسفة اجلديدة الرداء الذى 

ويتهمه شرتنر بالتجريد:  (1)كان حتى اآلن من خصائص الفلسفة املطلقة

وهبذا يبقى  "مبادئ فلسفة املستقبل"دائاًم يعود فويرباخ إىل الكائن ىف "

 يتهم. (2)سفة املطلقة أسري للتجريدهو أيًضا ورغم عدائه هليجل وللفل



111 

فويرباخ هيجل بأنه أساء استخدام اللغة إذا أعطى لبعض الكلامت معنى 

مغايًرا للمعنى الذى يعزوه إليها الوعى الطبيعى، غري أنه بدوره يرتكب 

معنى ال حتمله هذه الكلمة  "حسى"نفس اخلطأ حني يعطى لكلمة 

ى ثار تى متيز فلسفة فويرباخ والت. ما هى طبيعة تلك احلسية ال(1)"عامة

 حوهلا كل هذا اجلدل؟ 

إن الصعوبة ىف اإلجابة عن ذلك التساؤل هى أن فويرباخ نفسه مل 

يسع إىل حتديد معامل النزعة احلسية التى حددت معامل فلسفته مل يقدم 

تعريًفا هلا. كل ما هنالك بعض شذرات وأقوال متناثرة: ىف مقدمة 

مبادئ فلسفة "وىف  "القضايا األولية.." وىف "جوهر املسيحية"

. صحيح أنه حتدث كثرًيا عن احلس واحلواس واحلسية "املستقبل

واحلساسية، لكنه مل يشغل نفسه بالتفاصيل. بل إن ما يطلق عليه النزعة 

من املصطلحات اإلشكالية ىف فلسفة فويرباخ  Sinnlichkeitاحلسية 

 .(5)التى شغلت رشاح ومرتمجى كتبه

مرشوع فويرباخ لتأسيس فلسفة "عرض مارتن ساس لـ وقد 

من املجلة الدولية للفلسفة وترمجه عن األملانية  81ىف العدد  "جديدة

من أوراق فلسفية( والصادرة ىف الذكرى املئوية  43حممد الرتكى )العدد 

 الثانية مليالد الفيلسوف. 

سفى للقد عرب فويرباخ بذلك املبدأ األساس الذى وجه التطور الف

بعد اهنيار املثالية، وصار اجلميع يفرتضونه ضمنيًّا دون حاجة إىل 
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الترصيح به، وهو أن اإلنسان يمثل املوضوع احلقيقى للفلسفة؛ ألنه 

أقرب يشء إلينا، وألننا نلمسه مبارشة ىف أنفسنا. وهذه املبارشة تقوم عىل 

املاهية  هاحلس واحلساسية ال عىل الفكر واملعرفة كام تصور ديكارت. هذ

الكامنة فينا، املختلفة عن الفكر واملعارضة للفلسفة والنزعة املدرسية هى 

. يكتب فويرباخ ىف مقدمة الطبعة األوىل من أعامله (6)مبدأ النزعة احلسية

الكاملة بأسلوبه املتميز الذى يتحدث فيه عن نفسه بضمري املخاطب بداًل 

خ ىف جمال نقد وتاري ىف كل جمال وحتى"من ضمري املتكلم، فيقول: 

الفلسفة ها أنت قد أبرزت طريقة ىف الرؤية وىف العرض حمسوسة 

ملموسة ىف كل جمال ربطت ما كان جمرًدا بام كان حمسوًسا، وما مل يكن 

حمسوًسا بام هو حمسوس. وما كان منطقيًّا بام كان أنثربولوجيا.. ىف املاىض 

وًسا، وواقعيًّا، وحمسكنت تعتقد بأن احلقيقى ينبغى أن يكون حارًضا 

وحمدوًسا وإنسانًيا، واآلن ها أنت تقول ىف انتظام منطقى معاكس أن 

 .(8)"الواقعى واملحسوس واإلنسانى هى وحدها التى تشكل احلقيقى

إن "له: عن نفس املعنى بقو "مبادئ فلسفة املستقبل"ويعرب ىف 

احلقيقى الواقعى من حيث هو واقعى هو الغرض األساس للحس، 

حسوس، واحلقيقة والواقع. واحلواس وحدها ال الفكر بإمكاهنا أن امل

 .(0)"تقدم موضوًعا مدرًكا ىف معناه احلقيقى

تبدأ الفلسفة بالتجريب وأوىل خطوات التفلسف هى اإلحساس 

واملالحظة احلسية. هل تعرف متى تتفلسف؟ إنك تفعل ذلك ىف الوقت 
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. فالوسيلة الوحيدة (9)سفةالذى تأخذ فيه ما هو جتريبى كيشء أوىل للفل

الكتشاف ما يوجد كام يقول فويرباخ ىف شذراته هى املالحظة احلسية، 

والوجود هو الوجود التجريبى الذى يثبت عن طريق املالحظة 

، واإلدراك احلسى هو األساس الذى يعتمد عليه ىف (48)واحلواس

ى التى ، فاحلواس وليس الفكر ه(44)الكشف عن عامل يوجد مستقالًّ عنا

تعطى لنا املوضوع باملعنى الصحيح وهذا هو األساس املبارش للمعرفة 

 حيث توصل فويرباخ ىف هذا الكتاب للمرة "جوهر املسيحية"كام جاء ىف 

 األوىل إىل حقيقة احلساسية، وهذا ما يميز الكتاب عن كتبه السابقة. 

ا  األنثربولوجية احلسية: -ثانيا

 اإلنسان كائن حسى:  –أ 

ز اإلنسان عن احليوان عند فويرباخ بالوعى كام يظهر ىف مقدمة يتمي

. والوعى عنده يعنى اإلحساس، فالوعى هو شعور "جوهر املسيحية"

بالذات وقدرة عىل التمييز بواسطة احلواس، وعىل إدراك املوضوعات 

. كام (41)اخلارجية واحلكم عليها من خالل بعض الدالالت املحسوسة

ية حيث الشخص "تأمالت حول املوت واخللود"به نجد ذلك ىف أول كتا

لشعور، فالفردية تقوم عىل ا"اإلنسانية املفردة تقوم عىل احلس والشعور، 

أنت فرد طاملا أنت تشعر، وأن يقني وجود الفرد يتمثل أواًل وبالذات ىف 

فنحن حمددون  (43)"إحساسه، فكونك فرًدا ذا شعور هو نفس اليشء

ددون نحن ال نشعر أننا حم"اخ ىف رده عىل شرتنر: حسيًّا كام يبني فويرب
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أخالقيًّا فقط، بل نشعر كذلك بأننا حمددون حسيًّا، مكانيًّا وزمانيًّا فنحن 

معرش األفراد ال نوجد بداهة إال ىف هذا املكان املحدد، وإال ىف هذا الزمان 

 .(41)"املحدد

ذلك و يعىل فويرباخ من شأن احلواس ويعطى هلا املكانة األوىل،

الذى خيطئ حني يلحق اجلزئى بالكىل وهو يرتكب خطأ "مقابل هيجل 

. فقد كانت (45)"مشاهًبا حني يسعى لإلطاحة بامللموس مستعينًا باملجرد

 احلواس عند هيجل حتتل ثالثة وبالتاىل فهى حمتقرة بينام تأتى عند فويرباخ

ام يقول كلتحتل املكانة األوىل، ليست باعتبارها فقط ماهية اإلنسان 

 .(46)لوفيت وإنام أيًضا طبيعته ووجوده املادى بصفة عامة

ال يتميز اإلنسان إال بكونه الكائن احلى األكثر متثياًل ملبدأ احلسية، 

إنه الكائن األكرب حسية واألكثر حساسية ىف العامل كام كتب فويرباخ ىف 

ىف  ، إنه يشارك مع احليوان4015مقالته )ضد ثنائية اجلسد والروح( 

احلواس. وما هو لدى احليوان مرتبط بوظائف احلياة الدنيا يصبح لدى 

اإلنسان غاية ىف ذاته ولذة ىف ذاهتا. فهو وحده الذى يستشعر رسوًرا 

ا ىف تأمل النجوم. وهو وحده الذى يستمتع عن طريق لذة البرص  سامويًّ

وهو  ت،بربيق األحجار الثمينة ومرآة املياه واأللوان واألزهار والفراشا

وحده الذى يرسه سامع غناء الطيور ورنني املعادن وصفري الرياح 

وصوت املوسيقى، وهو وحده الذى يستشعر الرائحة العبقة وكأنه 

يستشعر كينونة إهلية. وهو وحده الذى حيس لذة ال تنتهى بمجرد أن 
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يلمس يد )رفيقته الساحرة مداعًبا إياها مداعبة خفيفة(. إذن فاإلنسان 

ساًنا إال ألنه خمتلف عن احليوان ذى احلس املحدد، إنه حسى ليس إن

 العامل –وليس هذا اليشء أو ذاك  –مطلق، ألن كل األشياء املحسوسة 

 .(48)"والالهنائية لذاهتا اجلاملية موضوع حواسه وأحاسيسه

أمهية  "لسفةىف بداية الف"ويبني فويرباخ ىف عبارات مهمة ىف مقالته 

ات العارفة أو بعبارة أدق بالنسبة لوجود اإلنسان احلواس بالنسبة للذ

ككل. وهو يبني أن فقد حاسة من احلواس أو عدم استخدامها يعنى 

نقًصا ىف الكيان الوجودى لإلنسان، فالذات اإلنسانية أذن حية ىف 

أال تشعر بأن ذلك ال وجود له إال "وجودها ومعرفتها، يقول فويرباخ: 

أغمضت عينيك وعطلت حواسك كلها:  باملعنى الفيزيقى؟ وأنك إذا

سمعك وأذنك وعينيك سترصخ حينئذ ىف أمل عظيم آلالف املرات يوميًّا 

أه.. لو استطعت فقط أن أسرتد حواسى، وسيكون ىف هذا "قائاًل 

اعرتاف وترصيح بأن احلواس تنتمى فعاًل إىل ذاتك وأنك أنت نفسك 

واس، ا بدون احلهبا، وليس جسدك فقط، وأنك سوف تصبح معقًدا تعًس 

 التجريبية؟ "االجو"أو إذا كانت حواسك غري كاملة وال قيمة لك بدون 

 .Corparal"(40)جسدية وحسية وعينية  "االجو"أن 

 )ب( وظائف احلواس وموضوعاهتا: 

تقوم الفلسفة اجلديدة عىل احلس واحلواس كام يتحدد اإلنسان 

ه بالعامل نفسه ىف وجوده ككائن حى عىل احلواس. وكذلك عالقت
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وباآلخرين تتم عن طريق التواصل واإلدراك احلسى. تتحدد فلسفة 

فويرباخ ويتاميز موقفها من غريها من فلسفات باحلسية. وهو يوضح 

إننى أختلف مع هؤالء الفالسفة الدين يقتلعون عيوهنم "ذلك بقوله: 

من حماجرها حتى يتمكنوا من احلصول عىل رؤية أفضل يصفوهنا بأهنا 

؛ ذلك ألننى أحتاج إىل احلواس لتكوين أفكارى وخاصة حاسة عقلية

الرؤية. وقد بنيت أفكارى عىل أسس مادية ال تعرف إال من خالل نشاط 

احلواس. إننى ال أستمد األشياء من األفكار ولكن األفكار من األشياء، 

 .(49)"وأعتقد أن هذا فقط هو املوضوع الذى له وجود خارج املخ

اخلارجى ليس سوى احلواس اإلنسانية. فللحواس وإلدراك العامل 

وظيفة إدراكية أساسية وتتحدد موضوعات اإلدراك من خالل وسائلها 

احلسية، وحيدد فويرباخ عالقة نوعية املوضوعات املختلفة باحلاسة التى 

ترتبط هبا. ويفيض ىف احلديث عن العني )حاسة اإلبصار( ووظيفتها 

لسمع( وما يرتبط هبا من وموضوعها وكذلك األذن )حاسة ا

 موضوعات ختتلف عن حاسة العني. 

تقوم املعرفة الفلسفية عىل أساس الرؤية، ومن هنا أمهية العني  

بالنسبة للفيلسوف، فيطالب فويرباخ أن يكون للفيلسوف عني دقيقة 

. ويكتب Cuvierترى أدق األشياء كعني عامل الترشيح الشهري كوفييه 

من الشظية نستطيع أن تتعرف عىل "يقول:  4018إىل كريستان كاب ىف 

افة فالعني وسيلتنا إلدراك ك "هيكل الكل ولكن، جيب أن تبدأ بالشظية

موضوعات عاملنا األرض، كام يتضح من تعليق فويرباخ عىل كتابات 
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بينام  Visbiliaلقد متسك آدم باألشياء املرئية "مارتن لوثر حني يقول: 

املسيح أو آدم اجلديد هو الذى يصعد بك يراها القديس بولس فانية. و

نحو السامء إىل عامل األشياء غري املحسوسة، أما آدم القديم )اإلنسان( فإنه 

يصطحبك إىل األرض حيث املحسوسات. ويفرق فويرباخ بني وظائف 

ا، فالعينان موجهان  احلواس املختلفة لإلنسان حمدًدا لكل منها جمااًل خاصًّ

 .(18)"للعلم واألذنان للدين

يرى فويرباخ أنه لو كان لإلنسان كل احلواس وبدون أذنني، فإنه 

لن يكون له دين؛ ألن كل هذه احلواس واجلوارح ختتص بالتمييز فيام بني 

األشياء، أما حاسة السمع فقط فهى الوحيدة التى تعرف طريقها إىل 

فاملعرفة الدينية سمعية ومن هذا التحليل يظهر صدق  (14)"الروح

ق الطري"مية اإلسالمية التى تطلق عىل االجتاه الدينى اسم التس

م . فالدين يعتمد عىل السمع وبالتاىل فالديانة املسيحية التى تقو"السمعى

عىل الكلمة، تعتمد عىل األذن، أى عىل حاسة السمع، يقول لوثر: إن 

اإليامن ينبعث من االستامع إىل مواعظ الرب. وىف موضع آخر قال: إن 

 .(11)"أى أن نسمع "اإلنصات"ال حتتاج منا سوى  الكنيسة

تظهر النزعة احلسية التى تطبع فلسفة فويرباخ كلها واضحة ىف 

الدين، حيث يقوم حتليله األساسى عىل اإلدراك احلسى، وقد بني فوجل 

Vogel  الذى تقوم  أن املحور "ملبادئ فلسفة املستقبل"ىف مقدمة ترمجته

ر من ظهر ىف انتقاده للدين وتأنيسه لإلله أكثعليه فلسفة فويرباخ كلها ي

وهر ج". وقد بني ذلك فويرباخ بالفعل ىف مقدمة (13)"أى موضوع آخر
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وخاصة ما هو  –فيام يتعلق بتحليىل للمقدسات "حني يقول:  "املسيحية

 فإنني أبدأ باملالحظة، وعن طريق –معروض ىف اجلزء الثانى من الكتاب 

ى أختذ من احلواس برهاًنا يشهد عىل حقيقة أمثلة حمسوسة واضحة املعن

 .(11)"حتليىل ألفكارى

ونالحظ ىف الفن أيًضا االرتباط بني احلواس وموضوعاهتا: بني 

األذن واملوسيقى، والعني والفنون التشكيلية، واألخرية قد أفادت من 

مبادئ فلسفة "[ من 39نزعة فويرباخ احلسية الذى يقول ىف الفقرة ]

رصت الفلسفة القديمة احلواس عىل ميدان الظواهر ق": "املستقبل

 "اإلهلى"جعلت املطلق  -وهذا يناقض قضيتها  -املحدودة، إال أهنا 

موضوع الفن )ىف اآلداب والفنون اجلميلة( وهو موضوع للبرص 

والسمع واللمس. ومن هنا ليس املحدود، وليس الظواهر فقط هى 

هلى، احلواس هى إذن أن موضوع احلواس، بل أيًضا اجلوهر احلق واإل

الفن يمثل احلقيقة ىف الشكل املحسوس، أى أن الفن يمثل حقيقة 

 .(15)"املحسوس

إىل املفهوم احلسى الفويرباخى مطبًقا  Pleknovويشري بليخانوف 

باعية لدى الكثري من أتباع النزعة التأثريية أو االنط"ىف جمال الفن ىف قوله: 

ين طبيعية أمًرا مناسًبا، ذلك ألهنم كانوا قادرىف الفن كان تصوير املناظر ال

عىل توصيل تأثريات الضوء املتنوعة، وقد أوضح فويرباخ ذلك عندما 

 Die Euangelicn dersinne im zusammenhang Lesenقال 
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heimtdenken  )قراءة حقيقة احلواس برتابط منطقى هو التفكري

س يعنى باحلواويضيف بليخانوف أن علينا أن نتذكر أن فويرباخ 

Senses  أو اإلحساسSensibility  كل يشء يتعلق باحلس، ويمكن

أن يقال: إن التأثرييني مل ولن يستطيعوا أن يقرأوا حقيقة احلواس وذلك 

لسبب عدم  (16)هو مبدأهم الذى أدى فيام بعد إىل انحطاط مدرستهم

 . )*(قراءة الطبيعة بالعني

ن من يرى بالعني أفضل ممويقارن فويرباخ بني العني واألذن، ف

يسمعون باألذن؛ ألن العني يعتمد عليها ىف املعرفة أكثر من األذن، وما 

نراه أكثر يقينًا مِماا نسمع. وعىل هذا، جيب االنتقال من السمع إىل 

لم ىف الدين ع"اإلبصار، وتلك مهمة فلسفة الدين، يقول فويرباخ: 

رض ال ىف اجلنة، إنام هنا عىل األالعقل اإلنسانى ال نجد أنفسنا ىف الفراع و

ىف عامل احلقيقة، نرى األشياء ىف اخليال بداًل من رؤيتها ىف ضوء الشمس 

احلقيقية، ومن هنا ال أفضل شيًئا أكثر من أن أفتح عينى وأوجه نظرى 

 .(18)"من الداخل إىل اخلارج ألغري املوضوع من اخليال إىل احلقيقة

قيقة اإلحساس، اإلحساس الذى إن الفلسفة اجلديدة تقوم عىل ح

يمأل القلب والفهم، تقوم عىل حقيقة احلب. وهى ىف عالقتها باألساس 

الذى تقوم عليه ليست إال ماهية اإلحساس التى ارتفعت إىل مستوى 

الوعى )العقل( إهنا تؤكد العقل، والعقل وحده الذى يعرتف به كل 

                                                 

 راجع الفصل اخلاص بجامليات فويرباخ.  )*(
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 لفهم، والقلب الإنسان واقعى من كل قلبه، الذى ارتفع إىل مستوى ا

يريد موضوعات جمردة ميتافيزيقية كانت أو الهوتية، إنه يريد 

 .(10)"موضوعات وماهيات واقعية حسية

من "ائاًل: ق "األوحد وما خيصه"وينتقد شرتنر حسية فويرباخ ىف 

الطبيعى أن فويرباخ ال يتوصل إال إىل الربهنة عن تلك القضية القائلة 

  احلواس، وأننى عاجز متاًما عن االستغناء عنبأننى ىف كل يشء أفتقر إىل

ا، أنا ال أقدر عىل التفكري إن مل أكن كائنًا حساًسا ولكن  هذه احلواس. حقًّ

لكى أفكر مثلام لكى أشعر أى ىف سبيل املجرد كام ىف سبيل املحسوس، 

إىل هذا األنا الفريد، فإذا مل أكن هذا أو  "اناى"أحتاج بشكل خاص إىل 

عىل سبيل املثال، لن يكون من شأنى أن أنظر  "هيجل" أكن ذاك، إذا مل

إىل العامل كام أنظر إليه بالفعل، وأن استخلص منه املنظومة الفلسفية التى 

أناى بوصفى هيجل. صحيح سأكون ممتلًكا  –العامل  –عثر عليها فيه 

حلواس، مثل كل اآلخرين، ولكنى لن أستخدمها كام أستخدمها بالفعل. 

 (19)"نر باخلصوصية مقابل ما يراه من جتريد لدى فويرباخيطالب شرت

ومن الطبيعى أن حتتوى األنثربولوجية احلسية عىل ذلك التحديد، فمن 

يتعمق الفلسفة اجلديدة لن يوجه مثل هذا النقد إىل فويرباخ الذى يقيم 

 فلسفته عىل العاطفة أيًضا مثلام يقيمها عىل احلس. 

اصة يتطلب االعتامد عىل فلسفة إن العواطف عامة، واحلب خ

، فهى تشري إىل  قائمة عىل اإلدراك احلسى. فالعواطف تلعب دوًرا مهامًّ
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يشء واحد متميز، فاملرء ال حيب عىل وجه العموم، بل حيب شيًئا واحًدا 

ا؛ وعىل هذا يمكننا فهم احلقيقة الواقعة ال  متميًزا حمسوًسا وليس عامًّ

ء عواطف أيًضا، فكلمة هذا تشري إىل اليشباإلدراك احلسى فقط ولكن بال

الواحد املتميز، تكون هلا قيمة مطلقة ىف حالتى الشعور واحلب. إن رس 

الوجود يكشف عن كنهه عن طريق احلب فقط؛ الذى هو بمثابة عاطفة، 

فليس بالفكر اجلامد يتسنى لإلنسان التعرف عىل احلقيقة، ولكن يتم 

 .(38)"ذلك من خالل العواطف العميقة

ضايا ق"ويتضح ذلك أيًضا ىف القضية السادسة واألربعني من 

أولية.. حيث نجد وسائل التفلسف هى: العقل والقلب، يقول فويرباخ: 

إن أدوات الفلسفة ووسائلها األساسية هى الرأس مصدر: النشاط "

واحلرية والالهنائية امليتافيزيقية واملثالية، وأيًضا القلب مصدر: العاطفة 

ية واحلسية وبمصطلحات نظرية: الفكر واحلدس، وذلك ألن والنهائ

الفكر هو مطلب الرأس واحلدس مطلب القلب، الفكر هو مبدأ املدرسة 

والنظام واحلس مبدأ احلياة، ىف احلس )احلدس( أكون حمدًدا من قبل 

حلدس ىف ا "أنا"املوضوع، ىف الفكر أحدد أنا املوضوع، ىف الفكر أكون 

. وانطالًقا من نفى الفكر انطالًقا من التحديد (34)"أنا -ال"أكون 

السلبى من قبل املوضوع وانطالًقا من العاطفة، من ذلك املصدر الذى 

تنبع منه كل رغبة وكل مطلب، انطالًقا من هذا كله يولد الفكر احلقيقى 

 واملوضوعى والفلسفة احلقة املوضوعية.

الشعور ياة ويقدم فويرباخ نزعة حية شعورية تذكرنا بفلسفة احل
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من جهة وبفلسفة اإلنسان العادى واإلدراك الفطرى من جهة أخرى. 

إهنا فلسفة اإلنسان به، له، فاملفكر هنا هو اإلنسان وموضوع التفكري 

فيك  لكى تتفلسف ينبغى أال تفصل الفيلسوف"نفسه هو أيًضا اإلنسان. 

، أى اعن اإلنسان، بل أن تكون إنساًنا يفكر، ال تفكر بوصفك مفكرً 

ْر  إمكانية منتزعة من كلية الكائن البرشى احلقيقى ومعزولة لذاهتا، فكِّ

بوصفك كائنًا حسًيا، معرًضا ألمواج حميط العامل القادرة عىل إحيائك 

ومدك بفتوة الشباب، ال تفكر ىف فراغ التجريد وكأنك مفرد معزول 

ْر ه كذا، وكأنك ملك مطلق، وكأنك ال مباٍل منفى خارج العامل، فكِّ

. هكذا "فيمكنك أن تضمن ألفكار أن تكون وحدة للفكر والوجود

نفس املبدأ  ، حيث نجده ىف"مبادئ فلسفة املستقل"يتحدث فويرباخ ىف 

ال يكون العامل مفتوًحا عىل مرصاعيه إال إزاء عقل متفتح، "يضيف: 

واحلواس وحدها هى نوافذ العقل، أما كون الفكر معزواًل لذاته منغلًقا 

ذاته، الفكر دون حواس، دون اإلنسان، الفكر خارج اإلنسان هو عىل 

تلك الذات املطلقة التى ال يمكنها وال ينبغى عليها أن تكون موضوع 

طرف ثالث، والتى هلذا السبب نفسه ال يمكنها أن تعثر عىل وسيلة متكنها 

عجز رأس فصلت  –من مالمسة املوضوع والوجود، وستكون عاجزة 

تعد قادرة عىل العثور عىل موضوع هلا، ألهنا ستكون عن جذعها، ومل 

 .(31)"مفتقرة إىل الوسائل واألعضاء القادرة عىل التأمل والتلقى

وإذا كان اإلنسان ككل هو الذى يقوم بعملية املعرفة أو التفتح عىل 

فهو أيًضا موضوع املعرفة، ليست األشياء اخلارجية وحدها "العامل 
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ن أيًضا، فاإلنسان ال يعطى لذاته إال بواسطة موضوع احلواس، بل اإلنسا

احلواس، فهو موضوع لذاته بوصفه موضوًعا للحواس، فتامثل الذات 

واملوضوع الذى ليس سوى فكر جمرد ىف وعى الذات، ال يصبح حقيقة 

وواقًعا إال ىف التأمل احلسى لإلنسان إزاء اإلنسان. إننا ال نحس 

ال حم والعظم، بل نحس باالتصباالتصال فقط باحلجارة واخلشب والل

أيًضا باملشاعر، حني نضغط عىل أيدى أو شفاه كائن حمسوس، واآلذان 

ال جتعلنا نستشعر فقط مهس املياه وحفيف األوراق، بل كذلك صوت 

الروح واحلب واحلكمة. نحن ال نرى فقط سطح املياه العاكس وال 

س نسان. إذن لياألطباق امللونة، بل نحن ننظر أيًضا ىف عمق نظرة اإل

اخلارج وحده هو موضوع احلواس بل الداخل أيًضا، ليس اجلسد وحده 

بل الروح أيًضا، ليس اليشء وحده بل األنا أيًضا. وهلذا يصبح كل يشء 

قاباًل إلدراك احلواس له، عىل األقل بالوساطة إن مل يكن بشكل مبارش، 

إن مل  لفيلسوفوباحلواس املدربة إن مل يكن باحلواس العادية وبأعني ا

يكن بأعني عامل الترشيح أو الكيميائى عىل هذا النحو يكون من حق 

التجريبية أن جتد أصل أفكارنا ىف احلواس، كل ما ىف األمر أن هذه 

التجريبية تنسى فقط أن أهم موضوعات احلواس البرشية وأكثرها 

تى لجوهرية إنام هو اإلنسان نفسه، وهى تنسى أن ىف هذه النظرة وحدها ا

 .(33)"يتسلل اإلنسان عربها داخل اإلنسان يسطع نور الوعى واإلدراك

وعىل هذا النحو تكون املثالية حمقة ىف بحثها عن اصل األفكار ىف 

داخل اإلنسان ولكنها ختطئ حني ترغب ىف قرصها عىل اإلنسان معزواًل 
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عىل شكل كائن موجود لذاته، عىل شكل روح، أى حني ترغب ىف حتويل 

ان من األنا اخلاص إىل األنت املعطى للحواس. وفقط عرب اإلنس

التواصل، عرب اتصال اإلنسان باإلنسان توجد األفكار. فليس اإلنسان 

بمفرده )الفرد( هو من يتوصل إىل املفاهيم وإىل العقل بصورة عامة بل 

الفردان مًعا، فلكى يولد اإلنسان ينبغى أن يكون هناك كائنان برشيان: 

روحى واإلنسان اجلسدى، وتضافر اإلنسان مع اإلنسان هو اإلنسان ال

مبدأ ومعيار احلقيقة الكونية، بل وحتى يقينى من وجود األشياء 

اخلارجية عنى، يمر بالنسبة ىل عرب يقينى من وجود إنسان آخر خارًجا 

عنى. إننى أشك فيام أراه بمفردى، وعىل يقني فقط مما يراه اآلخر 

 .(31)معى

شاف العامل احلقيقى عند فويرباخ هى مهمة تقوم هبا إن عملية اكت

االعتقاد بأن  –كام يرى ارفون  –احلواس، ولكن سيكون من اخلطأ 

فويرباخ يتوقف عند النتائج التى يتوقف عندها املذهب التجريبى، ألنه 

بداًل من أن ينغلق عىل نفسه ىف وضعية ضيقة األفق جيهد ليعطى احلواس 

حتواء اآلفاق اإلنسانية الرحبة. وعىل هذا نتبني ىف أبعاًدا قادرة عىل ا

ى، احلس، احلب "احلسية"   .الفويرباخية ثالث درجات متعاقبة هى: التلقِّ

التلقى مبارش وفورى، وهو جوهرى، ألن الوجود الذى يتم إدراكه 

)أى حقيقة الوجود امللموس( هو وحده الذى ال يمكن النزاع حوله، ومع 

ى اقرتاب أوىل وسطحى. أما احلس فهو الذى يعطيه هذا فليس التلقى سو
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عمًقا، فإذا كان التلقى يسمح لنا بالتواصل مع خارج الكائنات، فإن أمهية 

احلس تكمن ىف كونه يوحدنا مع داخل الكائنات، وعىل هذا النحو يغتنى 

 . البرص، الذى هو مادى رصف باكتشاف العقل واملشاعر

ا، وىف احلب يصل احلس إىل درجة كام ل، درجة هى األكثر سموًّ

فالدليل احلقيقى عىل الوجود يظهر حني يقيم احلب العالقات بني الذات 

 ففى "احلب عاطفة وليس سوى العاطفة رمًزا للوجود"واملوضوع، 

املشاعر، بل ىف املشاعر األكثر عمومية توجد احلقائق األكثر عمًقا واألكثر 

ا. وعىل هذا النحو يكون احلب الد ليل االنطولوجى احلقيقى عىل علوًّ

وجود املوضوع خارج أدمغتنا وليس ثمة دليل آخر عىل الوجود سوى 

 احلب واحلس بشكل عام. 

إن احلب يمثل ذروة احلسية الفويرباخية، احلب يؤدى إىل االنتقال 

نحو اآلخر، وهذا اآلخر )فرد من اجلنس اآلخر(، فاألنا احلقيقى ليس 

ذكر أو أنثى، )بمعنى أنه كائن حى يتكامل مع  شيًئا ال جنس له، فهو إما

كائن آخر(. وحتى اآلن مل تنظر الفلسفة بعني االعتبار إىل تلك الفوارق 

بني اجلنسني. ومع هذا فإن وجودى وكيانى كله يعكسه نوعى كرجل أو 

كامرأة. فمعرفتى بنوعى جتعلنى أقر بوجود كائن آخر خمتلف عنِّى 

، ومتكامل معى ىف آٍن مًعا،  ويساهم ىف حتديدى. إذن فلست كائنًا مستقالًّ

بل أنا بطبيعتى كائن مرتبط بكائن آخر. وبالتاىل يكون املبدأ احلقيقى 

 .(35)"األنت"و "األنا"للوجود والفكر هو احتاد 
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يسعى فويرباخ للحصول عىل معرفة باإلنسان والطبيعة، ومن هنا 

ن جسمى كله هو كائن مادى حمسوس وحقيقى، وأ"تأكيده عىل كونه 

كيانى ذاته، وأنه حيث توجد املحسوسات تنتهى كل الشكوك 

والرصاعات، وأن جوهر املعرفة هو املحسوس، أو املعرفة املبارشة 

احلسية التى تتم بني اإلنسان والعامل، اإلنسان واآلخر. فاليشء احلقيقى 

 يعطى ىل عندما يكون هناك آخر يعطى ىل هذا اليشء. عندما جيد نشاطى

حدوده وقيوده من وجهة النظر الفلسفية عند بداية كائن آخر. وفكرة 

أخرى، وهكذا يفكر اإلنسان  "أنا"اليشء ىف األصل ليست سوى فكرة 

ىف طفولته ىف كل األشياء عىل أهنا كائنات تترصف بحرية، وفكرة اليشء 

بصفة عامة تأتى من فكرة األنت التى أصبحت شيًئا، وهذه هى العقبة 

التى تعثرت فيها خطى كربياء املثالية، ولكنها ىف الوقت نفسه  األوىل

الرباط الذى يربط بينى وبني العامل. وكام يؤكد كامنكا أن مغزى احلواس 

بالنسبة لفويرباخ هو أهنا تزود املعرفة باملادة )املحتوى( واألساس الذى 

 .(36)"تستقر عليه معامالت اإلنسان

ة العكس من كل اجتاهات الفلسف عىل –وال تقوم فلسفة فويرباخ 

وية اهل"كانط وفشته، وال  "أنا"اسبينوزا، أو  "جوهر"عىل  –املثالية 

 عند هيجل، وباختصار ليس "العقل املطلق"عند شيلنج وال  "املطلقة

أى كيان جمرد أو نظرى وإنام مبدؤها هو الوجود احلقيقى لإلنسان، 

ىل ع – تهقعية. إن فلسفمبدؤها يمثل أعىل درجة من اإلجيابية والوا

الصورية املجردة تبدأ من وجود اإلنسان كله  –العكس من مثالية كانط 
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وليس من عقله املجرد فقط، فهو يدخل مع اإلحساس كل املشاعر 

والعواطف، ومل يكتف بالتدليل عىل دور السمع والبرص وأركان احلس 

مل حياة عرفية ملجاألخرى ىف معرفة العامل اخلارجى بل أشار إىل القيمة امل

اإلنسان العاطفية ونشاطه الشعورى. ومن هنا فإن بداية الفلسفة 

ليست هى اهلل وال املطلق أو الفكرة وأن بداية الفلسفة هى املحدود "

 .(38)"املتناهى الواقعى

وعىل ذلك فإن فلسفة هيجل وفلسفة كانط جيب إدانتهام مع 

الذى انفصل عن اإلنسان  الالهوت، إذ إهنام قد حلاال الكيان اإلهلى

ا  ا، كام أهنام ىف الوقت نفسه فصاًل اجلوهر فصاًل تامًّ حتلياًل عقليًّا وفكريًّ

عن املادة وعن الوجود احلسى وعن العامل وعن اإلنسان. ومل يكتف 

فويرباخ بنقد هيجل، بل أفاض ىف نقد كانط واملثالية األملانية عند شيلينج 

Schelling (1845-1775) وفشته Fichte (1814-1762) وقد .

حتدثنا فيام سبق عن نقده هليجل، وعىل ذلك فإن تأسيس الفلسفة اجلديدة 

فلسفة املستقبل التى تقوم عىل اإلحساس يقتىض من فويرباخ أن يواجه 

 فلسفة كانط. 

إن املثالية الكانطية تقوم حيث ختضع األشياء للذهن وحيث 

 "..قضايا أولية"[ من 11الفقرة ]يتوقف الذهن عن متابعة األشياء. وىف 

إشارة إىل قول كانط: إذ كنا نعترب موضوعات احلواس ظواهر حمضة، 

ه بل رغم أننا ال نعرف طبيعت "الشئ ىف ذاته"فإننا نعرتف بأن أساًسا هو 

ظاهره فقط، لذا فإن العقل ال يقبض عىل الظواهر فقط، بل يعرتف أيًضا 
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هذه نستطيع القول بأن متثيل كائنات ك بوجود األشياء ىف ذاهتا، وعىل هذا

 .(30)"هى أساس الظواهر، وبالتاىل فهى كائنات حمض للعقل

وبعد أن يورد فويرباخ النص السابق يبني أن موضوعات احلواس 

وموضوعات التجربة ليست سوى ظواهر حمضة غري حقيقية بالنسبة 

ل ىف قللعقل ال ترىض العقل وال تستجيب جلوهره، وبالتاىل فإن الع

جوهره ليس حمدوًدا باحلس وإال مل يأخذ األشياء املحسوسة عىل أهنا 

ظواهر، بل عىل أهنا احلقيقة املحضة، ومع ذلك فإن كائنات العقل يراد هلا 

أن تكون موضوعات حقيقية للعقل، وعىل ذلك فإن فلسفة كانط تناقض 

 إىلبني الذات واملوضوع، بني اجلوهر والوجود، فاجلوهر الذى يعزى 

أى  -الذهن والوجود إىل اإلحساسات، أن الوجود املفتقر إىل اجلوهر 

ليس سوى جمرد ظاهرة )األشياء  –وجود الظواهر بدون واقع موضوعى 

املحسوسة( بينام وجود اجلوهر دون وجود الفكر )اجلواهر الذهنية( فإهنا 

ية، أهنا ضوعواملو –عىل األقل بالنسبة لنا  –تعقل لكنها تفتقر إىل الوجود 

 أشياء ىف ذاهتا، حقيقية ولكنها ليست أشياء واقعية. 

إن فويرباخ ال ينتقد كانط ألنه يفرتض األشياء ىف ذاهتا، ألنه يسلم 

هلا بالواقعية )الواقعية املوضوعية( ىف حني أن فويرباخ ينظر إليها عىل أهنا 

ا. جمرد فكرة ذهنية غري مزودة بالوجود. أى غري موجودة وجوًدا فعليًّ 

نقده لكانط  "ترشنشيفسكى"و "الربخت رو"وقد تابع تالميذ فويرباخ 

مما جعل البعض يرى أن كل مدرسة فويرباخ قد استدارت عن كانط إىل 

 .(39)الرفض التام لكل مثالية وال إدارية



118 

شياء ىف األ"إن العامل ىف ذاته موجود، وفلسفة فويرباخ تسلم بأن 

ء ىف اليش"لتاىل فإن ما يسميه فويرباخ موجودة خارج ذهننا، وبا "ذاهتا

هو النقيض املبارش ملا يسميه كانط باليشء ىف ذاته، ومن هنا فهو  "ذاته

بينام  "ال واقعيةجتريًدا ب"يتهم األخري بالتسليم باليشء ىف ذاته باعتباره 

يعنى عامًلا موجوًدا خارج ذواتنا قاباًل  "جتريد مع واقعية"هو عنده 

 وغري خمتلف إطالًقا عن املبدأ الظاهر. للمعرفة متاًما 

فشته يعد ىف "ويرتبط نقد فويرباخ لكانط بنقده للمثالية األملانية: 

وشيلنج الذى بدأ بمحاولة  (18)"مسيح العقل النظرى"نظر فويرباخ 

اختاذ طريق غري مثاىل بمحاولة إدراك الوجود اخلاص بالطبيعة عىل أنه 

وال تستمد من وجود الوعى أو من الذات حقيقة أولية ومستقلة منطقيًّا 

املفكرة. ومع أن شيلنج وهو حياول أن يتغلب عىل املثالية الذاتية كان 

بعيًدا جًدا عن التحرر منها. ففى حماولة ربط الطبيعة بالذات، فهم 

الطبيعة عىل أهنا ذات أخرى، فطبيعته ليست طبيعة العلم، ليست طبيعة 

ن اخليال: فهو يرى الطبيعة عىل أهنا شكل إدراك احلواس، ولكن تركيبه م

مرئى خياىل مثل األشباح ىف احللم. ويسلم فويرباخ بأن شيلنج كان حلقة 

مهمة بني فشته وهيجل. فعندما يبدأ هيجل باملطلق فإن مطلقه ذو 

مضمون إجيابى، فكرة املوضوعية التى توضع مقابل ذاتية الفلسفة 

لق الذى يدة عن كوهنا فلسفة املطالكانطية الفشتية، وفلسفة شيلنج بع

 أخذ هبا مؤيدوها، فقد كانت مثالية ذاتية لكن بنغمة خمتلفة. 
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ويميز فويرباخ بني فلسفة شيلنج وهيجل، فهام ضدان، هيجل 

يمثل املبدأ الذكرى أو الرجوىل: االستقالل والفاعلية أو الذاتية، املبدأ 

استلهم أوال  االنفعالية حيثاملثاىل، شيلنج يمثل املبدأ املؤنث: التلقى و

فشته ثم أفالطون واسبينوزا وأخرًيا بومهه، أى املبدأ املادى. وبينام هيجل 

ينقصه احلدس فإن شيلنج تنقصه قوة الفكر والتحديد، شيلنج ال يفكر 

إال ىف الكىل وما أن يأتى اليشء اجلزئى اخلاص واملحدد حتى يسقط ىف 

ام قناع والالعقالنية حقيقة. وبين اخليال، وعنده العقالنية ليست سوى

هيجل ال يبلغ سوى وجود، وواقع جمرد يناقض املبدأ الالعقىل. فإن 

شيلنج ال يبلغ سوى وجود خياىل يناقض املبدأ العقىل. هيجل يستعيض 

عن نقص واقعيته بقاموس من كلامت حسية جافة، شيلنج بأقوال مجيلة 

، حيول األشياء إىل أفكار يعرب عن غري املألوف بطريقة مألوفة، هيجل

شيلنج حيول األفكار اخلالصة إىل أشياء، هيجل خيادع األذهان التى تفكر 

بينام خيادع شيلنج األذهان التى ال تفكر. فلسفة الواقع كام ندركها ىف 

احللم هذا هو شيلنج وكام ندركها ىف املنطق هيجل. شيلنج ينفى الفكر 

فة لفكر املجرد. وكتحقيق للفلساملجرد ىف اخليال وهيجل ينفيه ىف ا

القديمة نجد هيجل هو البداية السلبية للفلسفة اجلديدة وشيلنج هو 

 .(14)"الفلسفة القديمة التى تتصور أهنا فلسفة الواقع اجلديد

ة وحني ينتقد فويرباخ املثالية فإنه يوضح طبيعتها األساسية بالفقر

ارج ة وأهنا موجودة خأنت تفرتض أن األشياء واقعي"التالية من فشته: 

ذاتك لسبب وحيد هو أنك تراها وتسمعها وتلمسها، ولكن البرص 
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واللمس ليس سوى إحساسات. أنت ال تدرك األشياء بل تدرك 

. ويرد فويرباخ عىل ذلك بأن الكائن البرشى ليس أنا "إحساساتك فقط

 رنجمردة بل رجل وامرأة وأن مسألة ما إذا كان العامل أساًسا يمكن أن يقا

هبذه املسألة: هل الرجل واملرأة إحساس أم أن عالقتنا ىف احلياة العملية 

تربهن عىل عكس ذلك؟ ذلك هو العيب األساسى ىف املثالية، إهنا تسأل 

وترد عىل مسألة املوضوعية والذاتية وواقعية أو عدم واقعية العامل من 

ياة  احلوجهة نظر النظرية وحدها. مع أن املثاليني أنفسهم يسلمون ىف

ة بالنسبة للمثاليني تصلح وجه "األنت"وواقع  "األنا"العملية بواقع 

 النظر هذه للحياة العملية فقط وليس التأمل. 

ا  النزعة احلسية املعرفية:  -ثالثا

النقد الذى وجهه فويرباخ للمثالية املجردة وتأكيده عىل احلس 

 الفلسفة ربط فيه بنيمقابل التجريدات املنطقية جعله يعقد عقًدا جديًدا ي

والعلم الطبيعى بداًل من الربط التقليدى بينها وبني الالهوت، ويأتى 

بالعلوم الطبيعية إىل املقدمة لتكون أساس الفلسفة. فهو يتحدث ىف 

كتابات عديدة عن فلسفته صابًغا إياها بصفة علمية وما يطلق عليه 

ني العلم ت أهنا قوانالقوانني امليتافيزيقية ليس هلا صالحية إال إذا ثب

الطبيعى. أما من خيرج بعيًدا عن عامل العلم ويستخدم مناهج ال تتفق مع 

جمموعة املناهج التى أثبتت نجاحها ىف العلوم الطبيعية فهو يزج بنفسه ىف 

عامل الغموض ويتوه بني سحابات اللبس اللغوى التى يموج هبا عامل 

 الفلسفة التقليدى. 
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دراية بأن الطريق اجلديد جيب أن تتصدره وقد كان فويرباخ عىل 

األساليب العلمية ال اخليالية وال املنطقية، وكان يفخر بوجهة نظره غري 

املتزمتة أمام كثري من الذين أساءوا فهمه وقد عرب عن شكوكه لبولني 

Bolin  :إهنم حتى اآلن ال يعرفون أنه ليس لدى فلسفة سوى تلك "بقوله

ام إلنسان أن يتخىل عنها دون أن يفقد إنسانيته، كالفلسفة التى ال يمكن ل

أهنم ال يعرفون أن هذه الفلسفة ليس هلا عالقة مشرتكة مع الفكر 

الفلسفى التقليدى بام ىف ذلك فكر كانط وال يعرفون أن أساس هذه 

 .(11)الفلسفة هو العلم الطبيعى

 ةوتعترب بداية الفلسفة هى بداية املعرفة عموًما، وهى ليست بداي

الفلسفة عىل أهنا شكل خاص من املعرفة متميز عن العلوم التجريبية، 

ويؤكد التاريخ نفسه ذلك، فالفلسفة أم العلوم. وقد كان الفالسفة 

األوائل علامء ىف العصور القديمة مثلام األمر ىف العصور احلديثة. ومن 

ن أ هنا فإن مهمة الفلسفة ليست متيًزا جماهلا عن العلوم الطبيعية ولكن

هو أيًضا  "النشاط التجريبى"تستبقى عالقاهتا الوثيقة هبا. وأن تدرك أن 

وأن اإلبصار هو أيًضا فكر، وأن أعضاء احلس هى  "نشاط فلسفى"

 .(13)أعضاء الفلسفة وأنه جيب أن نتفلسف حتت إرشاد احلواس

لسفة هى فالف "القضايا األولية.. "نلتقى هبذه األفكار كثرًيا ىف 

و كائن، والتفكري ىف األشياء والكائنات وإدراكها كام هى، يعد إدراك ما ه

. والفلسفة جيب أن تربط (11)القانون األعىل والشكل األسمى للفلسفة
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نفسها بالعلم الطبيعى كام جيب أن يرتبط العلم الطبيعى بالفلسفة، وهذه 

 الرابطة املبنية عىل احلاجة املتبادلة وعىل الرضورة الداخلية سوف تكون

أكثر دوًما ونجاًحا وصدًقا من الزواج غري املتكافئ بني الفلسفة 

 .(15)"والالهوت

والفلسفة عند فويرباخ ال تصل إىل احلقيقة ىف النهاية بل تبدأ هبا، 

وهذا هو املجرى الطبيعى واملالئم الذى أخذته الفلسفة، ويتطلب 

قال من نتاالنتقال من اإلدراك الطبيعى إىل الفلسفة رضورة، بينام اال

الفلسفة إىل اإلدراك التجريبى رفاهية. فالفلسفة التى تبدأ بالتجريبى 

بح تظل شباًبا عىل الدوام، بينام الفلسفة التى ختتتم بالتجريبى فإهنا تص

أخرًيا عاجزة متداعية ومتل احلياة وذلك ألننا إذا بدأنا باحلقيقة وظللنا 

الفلسفة، ألن اإلدراك داخلها فإننا نتوقف أبًدا عىل أن نحتاج إىل 

كون عىل التجريبى يرتكنا ىف املنتصف والفلسفة التى ختتتم بالتجريبية ست

 هذا حمدودة بينام التى تبدأ هبا ستكون غري حمدودة. 

وتظهر املعرفة لدى فويرباخ كنشاط عمىل وكتأثري مشرتك بني 

اإلنسان وما حييط به، فهى نشاط يستوعب كيان اإلنسان كله وليس 

وإنام أهواؤه، رغباته، آماله. ويبني فويرباخ  –لقلة إدراكه  –سه فقط حوا

وإن كان مل يقدم ابستمولوجيته ىف صياغة نسقية مثل أصحاب نظرية  –

كيف تتأتى املعرفة؟ ما هو معنى أن يعرف اإلنسان؟ فاملعرفة  –املعرفة 

ن أ عنده ليست املشاعر أو الفهم، وإنام كيان اإلنسان كله. وعىل الرغم

ن كام يرى بعض املفرسي –فويرباخ مل يطور هذا اجلانب من فلسفته 
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إال أننا يمكن أن نعترب نزعته احلسية إحدى إسهاماته ىف نظرية  –والرشاح 

املعرفة. فقد أوضح بعض النقاط املهمة بتأكيده عىل النزعة احلسية 

ووسائل املعرفة، تلك التى أثارت بعض املناقشات والتفسريات التى 

سوف نشري إليها لنلقى الضوء عىل جهد فويرباخ لتوضيح نزعته احلسية 

املتعلقة بمضمون املعرفة وطبيعة العارف والعالقة بينهام وحقيقة املعرفة 

 وغريها من املسائل. 

يوسع سيدنى هوك مفهوم املعرفة ومنهجها ليجعلها شاملة كل 

يرباخ وفلسفة فويرباخ األنثربولوجية. وهو حياول وصف فلسفة ف

 –ومنهجه، إال أن ذلك صعب من خالل مفاهيم الفلسفة التقليدية 

جلوء فويرباخ للعلم ليس له "ويدىل برأى مهم للغاية؛ ألنه يرى أن 

، ألن فويرباخ يسعى إىل تأكيد أمهية حياة اإلنسان الشعورية "أمهية

رباخ منهج فوي"والعاطفية ىف املجال اإلدراكى والقول بناء عىل ذلك أن 

 .(16)"باملعنى األوسع هو منهج أنثربولوجى

ويمكن قبول هذا التفسري الذى يقدمه هوك إذا تبينا الفارق بني كل 

من املوضوع واملنهج، فاألنثربولوجيا هى املوضوع األساسى الهتاممات 

فويرباخ الفلسفية، أما املنهج الذى تناول به هذا املوضوع فقد أشار إليه 

املنهج "حسى جتريبى، وهو ما أطلق عليه هو اسم فويرباخ نفسه عىل أنه 

أساس منهج فويرباخ اإلدراكى "مما جيعلنا نؤكد أن  "النقدى التكوينى

ليس األنثربولوجيا الفلسفية ولكن التجريبية أو املوقف العلمى. فالتجربة 
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احلسية أو بمعنى أدق، التجربة احلسية اإلنسانية وليس املنطق أو العقل 

لوحيد املتاح لإلنسان، ويمكن أن نمىض من الوجود إىل هى املعيار ا

اجلوهر لكن ال نستطيع أن نمىض من اجلوهر إىل الوجود، واملبدأ األول 

للمنهج الفلسفى هو أن كل القضايا الفلسفية جيب أن يكون هلا أصل 

 .(18)"ومضمون حقيقى ىف التجربة احلسية

جلته فرضت عليه معاوالتفسري الثانى هو الذى يقدمه كامنكا، الذى 

فلسفة فويرباخ أن يتناوهلا حسب موضوعاهتا كل عىل حدة، ومن ثم مل 

يعالج تلك الفلسفة حسب تطورها التارخيى، وهبذا سقط ىف اخللط 

والتناقض ىف الفهم، وقدم لنا تصوًرا مضطرًبا غري واضح، يظهر ذلك ىف 

عته احلسية مع زعرضه أواًل للتصور الناضج لفلسفة فويرباخ ىف الطبيعة ون

 "سيحيةجوهر امل"أهنا مل تتضح إال بعد نقده لفلسفة هيجل وكام ظهرت ىف 

 الوقت ثم تناول كامنكا ىف "مبادئ فلسفة املستقبل"و "قضايا أولية.."و

نفسه املرحلة املثالية السابقة حيث انتقد فويرباخ التجريبيني: بامخان 

 طبيعة نظرية املعرفة ىف االختالف بني –كامنكا  –ودروجس دون أن يعى 

كل مرحلة من هاتني. إال أننا لو بدأنا بالعكس أى باملرحلة اهليجلية التى 

تبنى فيها املثالية معطيًا الوعى الدور األول ىف اهتامماته االبستمولوجية ثم 

ية التجريبية أى بالنزعة احلس "فلسفة املستقبل"نتبع هذه بمرحلته اجلديدة 

 اه الصحيح. ففى املرحلة املثالية وبالتحديد ىف نقدهربام نكون ىف االجت

لدورجس يظهر أن احلواس تعطينا الصور فقط وأن األشياء ىف ذاهتا، التى 

 . تتأتى لنا فقط من خالل الفكر
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وىف املرحلة التالية من تطوره، تلك التى اجته فيها من املثالية إىل 

الذى  دء باملحسوسنزعة حسية جتريبية بدأت بنقده هليجل من أجل الب

يعد مصدر كل معرفة، وفيها حدد فويرباخ أن كل مفهوم للمعرفة يعنى 

ويتطلب واقًعا موضوعيًّا مستقالًّ ىف وجوده عن العارف، وأننا نحصل 

عىل معرفة املضمون املادى )اليشء( من الوعى احلسى كام أننا نحصل 

ذلك لعقل وعىل التصور من الفهم ونحصل عىل املبادئ املنطقية من ا

بقبول النسق الكانطى اهليجىل التقليدى للمعرفة. إال أن فويرباخ يرى أن 

هذا النظام ال يمكن أن يبدأ بدون املضمون احلسى، وأن اإلدراك احلسى 

ال يمكن متييزه عن القدرات األخرى إال من خالل اإلشارة إىل الواقع 

 املوضوعى الذى تتضمنه هذه املضامني. 

أننا ال يمكن أن نصل إىل املضمون احلسى بادئني  ويؤكد فويرباخ

من املنطق أو حتى من املفاهيم وإذا مل تتوافر الصفة املوضوعية واملادية 

والتمييزات الكمية لإلنسان، فلن يستطيع أبًدا أن يؤمن هبا. أضف إىل 

ذلك أن اإلدراك احلسى هييئ له املعرفة باملوجودات احلسية األخرى، 

عيد النظر ىف ذاتية ردود أفعال اآلخرين، ويمكن لإلنسان ومن ثم فإنه ي

أن حيتاط من الصفة الذاتية العامة للبرش كنوع، وذلك بمالحظة ردود 

فعل احليوانات )للضوء عىل سبيل املثال(، إال أن فويرباخ غالًبا ما كان 

يشري إىل مراجعة الصفة الذاتية باملعنى األضيق بالنسبة لعالقة اإلنسان 

 "األنا واألنت"ريه من البرش، وهذا يعد جانًبا آخر من تصميمه عىل مع غ

وعىل طبيعة اإلنسان ككائن نوعى، وتصبح معرفته تنتمى إىل كل النوع 

 أو إىل كل اجلنس البرشى. 
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وهناك مواضع ىف كتابات فويرباخ تدل عىل أنه كان يعتقد أننا 

هى األشياء  نعرف األشياء معرفة مبارشة، أى أن موضوعات املعرفة

املعروفة ذاهتا والقول بأن فويرباخ كان يعتقد أننا نعرف األشياء معرفة 

 حواسنا. وقد –مبارشة يعنى أن هلا تأثرًيا عارًضا عىل أعضاء إدراكنا 

 .(10)"أن الواقعى هو موضوع احلواس أو احلس"كتب فويرباخ: 

وىف مقال آخر يوضح فويرباخ مهمة العلم عىل أهنا تتألف من 

خلق موضوع علمى مما هو ليس بعلم، وأهنا يشء معطى خلربة احلواس. 

ويبني كامنكا أن فويرباخ ىف نقده ملناقشة هيجل ىف الفينومينولوجيا هلذا 

املوضوع يظهر لديه خطا اسميا واضًحا، بمعنى أن خربة احلس تعطينا 

 قاجلزئيات فقط التى نكوهنا ىف جمموعها ونثبتها ىف وعينا وذلك عن طري

املفاهيم واألسامء. ومن هنا تأتى نظرية فويرباخ التقليدية للحقيقة أن 

التسمية هى نشاط إنسانى يتحدد بواسطة النوع، إال أن مغزى هذه 

التسمية هو ىف هناية األمر ما يمكننا من أن نعثر عىل األفراد واجلزئيات. 

ن هذا كإن الكلامت واملفاهيم بالنسبة للوعى احلسى هو جمرد عالقات مت

الوعى من الوصول إىل اليشء الفردى الذى يعد اليشء الوحيد الذى 

 .(19)نعرفه عىل أنه حقيقة واقعية

ىل ما هو مألوف للحواس ع –ىف بعض كتاباته  –وقد تناول فويرباخ 

أنه رمز للواقعية وليس للواقعية ذاهتا. وهذا ما يسميه كامنكا النظرية 

ى تعنى أن ما هو ، والت"النظرية اهلريوغيلفية" الفويرباخية املطورة ىف املعرفة

معروف للخربة احلسية طبًقا هلذه النظرية ليس املوضوع أو العملية، وهذا 
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التأثري يمثل العالقات والتمييز، كام يمكننا من معاملة األشياء املعروفة. إال 

ية ضمل يتطور ىف أعامل فويرباخ بطريقة مر –كام يقول كامنكا أيًضا  –أن هذا 

مقبولة. ومن ثم يمكننا القول بأن إسهامه ىف نظرية املعرفة يكمن ىف اجلانب 

النقدى، وىف إدراكه الواعى بأننا ال يمكن أن نصل من املفاهيم إىل الوقائع، 

وأن املثالية يمكن فقط أن ختلق عاملًا ومهيًّا، وأن الوعى ال يمكننا أن نفصله 

 .(58)"عاطفى مادىكحيوان "فصاًل منطقيًّا عن اإلنسان 

ومن الناحية اإلجيابية نجد فويرباخ يؤكد أن الوحدة املنطقية 

للحواس وطبيعة املعرفة، أو أن املعرفة كنشاط عمىل حتتوى عىل 

العالقات واالهتاممات الطبيعية واالجتامعية، كام يرى أنه ال يمكنه أن 

اس لليقني ييبدأ البحث ىف املعرفة بنقد وسيلة املعرفة أو بالبحث عن مق

يسبق حتليل املعرفة، ولكنه ينظر ىف العملية الواقعية للمعرفة من خالل 

احلواس أو خالل احلواس وارتباطها بكيان اإلنسان ككل وال يكتفى 

ليس ألهنا ضد العقل )ال عقالنية( غامضة  –فويرباخ هبذه النزعة احلسية 

كذلك، عىل أساس وشعور غامضني. فقد أكد مراًرا أن األمر ليس 

 فالوظيفة احلقيقية للفلسفة ليست سوى التفكري والتعبري بوضوح ودقة

عن آراء معينة ىف اصطالحات عقلية. وبناء عىل ذلك يتحتم أن يكون 

الفكر جزءا متماًم لفلسفته، فهو يسلم بطريقة مطلقة أن الكون يغدو 

واضًحا أمام العقل. ولكنه يفرتض اإلنسان باعتباره عقاًل ذا مسام 

نوافذ( وأن احلواس، بمثابة تلك النوافذ، فهو فكر يتفق مع احلواس وال )

 ينبذها وال حييد بعيًدا عن اليشء املدرك باحلواس بل يتمركز حوله.
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 الفصل الثالث 

 الطبيعة عند فوبرياخ

 متهــيد:

يقدم فويرباخ فلسفته عىل أهنا جديدة متاًما حني يؤكد ىف الفقرة 

تى عىل: أن حماوالت اإلصالح ال "تقبلمبادئ فلسفة املس"اخلتامية من 

حدتث ىف الفلسفة حتى اآلن ال ختتلف ىف قليل أو كثري عن الفلسفة 

القديمة إال من حيث الدرجة فقط، وأنه لكى توجد فلسفة جديدة حًقا، 

أى مستقلة، فلسفة تستجيب حلاجة البرشية وحلاجات املستقبل من 

 .(4)ديمةالرضورى أن تتميز جوهرًيا عن الفلسفة الق

وهذا اهلدف هو ما سعى فويرباخ إىل حتقيقه ىف كتاباته مثل: 

، "القضايا األولية إلصالح الفلسفة"، "رضورة إصالح الفلسفة"

نقد ". وهى املحاوالت التى تنطلق أصاًل من "مبادئ فلسفة املستقبل"

ى من ففى النصف الثان"ومتهد لتيارات الفكر املعارص  "فلسفة هيجل

ىض انحلت إمرباطورية الفكر اهليجيل... ووصلت الفلسفة إىل القرن املا

هنايتها... ومل يبق سوى وسيط واحد يمكن االهتداء بواسطته إىل 

احلقيقة.. أال وهو الوجود املادى العينى لإلنسان.. وقد مثل فوبرياخ 

ه ، وتشعبت من"معرب أو ممر النار"مرحلة انتقال حاسمة دل عليها اسمه 

ن، فظهر تياران عظيامن: األول الوجودى، الذى اهتم دراسة اإلنسا
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بدراسة اإلنسان من الداخل أو )الفرد( والثانى اهتم بدراسة اإلنسان من 

 .(1)"اخلارج، أى من الظروف اخلارجية حلياة اجلامهري

والذى هيمنا هنا هو أن نبني كيف تم ذلك من خالل تقديم فلسفة 

عرض ها عىل اإلنسان. وسنبدأ أواًل بفويرباخ األنثربولوجية وبيان تأكيد

املفهوم الفويرباخى للطبيعة باعتبارها األساس الفلسفى لفهم اإلنسان، 

إذ إن دراسة الطبيعة كانت هلا أولوية ىف فكر فويرباخ، وقدم فيها تصوًرا 

كري فالفلسة هى علم الوجود، هى التف"خمتلًفا متاًما عن التصور اهليجىل 

ات كًّم هى، ذلك هو القانون األساسى وتلك هى ىف األشياء واملوجود

أى العودة للطبيعة واإلنسان. وهذا الفهم  (3)"املهمة األسمى للفلسفة

ملهمة الفلسفة وموضوعها يقتىض منا أواًل التعرض لفلسفة هيجل ىف 

الطبيعة، وبيان موقف فويرباخ منها، حتى يتسنى لنا أن نوضح فهمه 

 ن. للطبيعة كأساس لفلسفة اإلنسا

 فلسفة الطبيعة عند هيجل:  -أوالا 

لث هى النقيض ىف املث": "ستيس"الطبيعة عند هيجل كام يبني 

الذى يتألف من الفكرة املنطقية والطبيعة والروح. ومن ثم فالطبيعة هى 

ضد الفكرة، إهنا الفكرة وقد خرجت من ذاهتا إىل اآلخر، أو حني تكون 

ة تعارض الفكرة عىل هذا النحو غريبة غربة ذاتية، وإذا كانت الطبيع

وكانت الفكرة هى العقل، فإن الطبيعة إذن )الالعقل أو الالمعقول(. 

والطبيعة أيًضا هى اللحظة اجلزئية التى سمحت هلا الفكرة أن خترج من 
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ذاهتا.. ووفًقا للمبادئ العامة ) للجدل فإن الفكرة هى الكىل والطبيعة 

 .(1)"فردية العينيةهى اجلزئى والروح هى الشخىص أو ال

ولذا فإن االنتقال من املنطق إىل الطبيعة يمثل نقطة حرجة ىف 

إهنا النقطة التى ينتقل عندها من األفكار إىل "املذهب )مذهب هيجل( 

األشياء. وملا كان هلذا االنتقال كل مظاهر االستنباط املنطقى شأنه شأن 

ا هنا بإزاء أحياًنا إننمجيع جوانب االستنباط داخل املنطق نفسه، فقد قيل 

قفزة مستحيلة من األفكار إىل األشياء، إذ ال يمكن أن يستنبط من الفكر 

 .Wسوى فكر مثله. هذا هو االعرتاض الذى نستنتجه من ولرت سيتس 
T. Stace  ىف معرض تناوله الفلسفة الطبيعية عند هيجل، حيث يرى

ق، أى من الفكر أن افرتاض أنه ابتدأ من أية عملية من عمليات املنط

 وحده يمكن أن تستنبط شيًئا موجوًدا بالفعل هو َوْهم وجنون. 

ا كاماًل، فهذا  يقول ستيس: إن االفرتاض الذى سقناه ليس إال َومْهً

االنتقال ليس قفزة من األفكار إىل األشياء ولكنه )وهذا هو املهم( ليس 

 نباط آخر.إال انتقااًل من فكرة إىل أخرى، شأنه ىف ذلك شأن أى است

فنحن النزال ىف فلسفة الطبيعة ندرس األفكار وحدها ال األشياء اجلزئية 

اجلامدة. وإذا كان يبدو أن هيجل يستنبط الطبيعة من الفكرة فإن ما 

يستنبطه بالفعل ليس هو الطبيعة ذاهتا وإنام فكرة الطبيعة. فهو يدرس 

ى قط ىف أاألفكار وحدها ىف أى جانب من جوانب فلسفته ومل حياول 

. وباملقابل (5)مكان أن يفعل شيًئا سوى استنباط فكرة من فكرة أخرى

 نجد أن هذا املوقف يثري شكوك فويرباخ حيث يتساءل: 
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كيف يرتبط الفكر بالوجود، املنطق بالطبيعة؟ هل االنتقال من 

املنطق إىل الطبيعة أمر مرشوع؟ أين تكمن الرضورة أو سبب هذا 

نرى حتديدات بسيطة ىف املنطق مثل: الوجود،  االنتقال؟... مع أننا

العدم، اآلخر، املحدود، الالحمدود، اجلوهر، العرض تتداخل وتنفى 

بعضها بعًضا، فإهنا ىف حد ذاهتا جمردة ذات جانب واحد وسلبية، ولكن 

كيف يمكن )للفكرة( باعتبارها الكل الذى يتضمن كل هذه التحديدات 

داهتا اجلزئية؟ وكيف تكمن رضورة أن توضع ىف نفس الفئة مع حتدي

التواىل املنطقى ىف نفى التحديدات املنطقية ذاهتا، لكن ما الذى يشكل 

السلبى ىف الفكرة املطلقة؟ هل توجد ىف عنرص الفكر؟ لكنك عندما 

تشتق املعرفة التى هناك فإنه يوجد مع ذلك عنرص آخر؟ هل هو من 

 املنطق؟

ا، إن املنطق  يعرف مقوالته فقط ومقوالت وجييب فويرباخ: مطلق 

الفكر بمعنى آخر فإن ما ال يشكل ال يستمد من املنطق )منطقي ا( ولكنه 

يستمد بطريقة غري منطقية، وهذا يعنى أن املنطق يمىض داخل الطبيعة؛ 

ا ىف احلال  ألن الذات املفكرة جتد خارج املنطق الطبيعة أو جتد شيئ ا موجود 

ه. ها املبارش أو خضوعها الطبيعى لمضطرة ألن تعرتف به بسبب خضوع

ا لن يكون أ –تلك العذراء النقية  –وإذا مل توجد الطبيعة فإن املنطق  بد 

ا عىل أن يفرزها من ذاته  .(3)"قادر 

ال يرى فويرباخ ىف منطق هيجل سوى الالهوت، الالهوت مرتًدا 

و همرة أخرى ىف العقل، الالهوت حمواًل إىل املنطق. فكام أن الثيولوجى 
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اخلالصة املثالية أو املجردة لكل الوقائع والتحديدات، كذلك املنطق فـ 

كل ما هو كائن ىف األرض جتده ىف سًّمء الالهوت، كذلك كل ما هو ىف "

الطبيعة ىف سًّمء املنطق اإلهلى: الكم، والكيف، القياس، اجلوهر، 

ني، تالكيميائية، امليكانيكية، العضوية، ىف الثيولوجيا كل يشء معطى مر

مرة حتت الشكل املجرد، ومرة حتت الشكل العيانى وىف فلسفة هيجل 

كذلك: مرة كموضوع للمنطق ثم من جديد كموضوع لفلسفة الطبيعة 

أن فلسفة الطبيعة عند هيجل استمرار للمنطق وتكملة له، . (5)والروح

فهى ليست منفصلة عنه أو مقطوعة الصلة به. وإذا كان املنطق كله ال 

ها ال تدرس سوى  يدرس سوى األفكار، فإن فلسفة الطبيعة بَأرْسِ

األفكار كذلك، وملا كانا مًعا ال يدرسان سوى األفكار كان من املرشوع 

 أن ننظر ألحدمها عىل أنه استمرار لآلخر. 

أن اعرتاض فويرباخ  Gustaw A. Wetterويظهر جوستاف فرت 

ت واجهعىل هيجل مصدره ضعف فلسفة األخري ىف الطبيعة، حيث 

حماولة هيجل ىف استنتاج املوضوعات الفردية املتنوعة تنوًعا ال هنائيًا، 

واجهت حاجًزا ال يمكن ختطيه. وفويرباخ يرى أن اهليجلية التى كانت 

قادرة عىل تفسري الطبيعة كتجسيد للفكرة والتى كانت قادرة عىل أن 

وصل إىل بيان تتستنبط منها أشكااًل ذات طبيعة ترنسندتتالية مل تنجح ىف ال

تفسري وتنويع األمثلة الفردية املحسوسة. ذلك ألن هيجل كان يرى ىف 

 "بيعةإمكان الط"التشابه بني الواقع والفكرة نقًصا وضعه حتت عنوان 

ومرجعه عنده ليس قائاًم ىف نقص الفكرة وإنام ىف نقص أو عجز الطبيعة 

 .(0)"التى تتناقض مع الروح
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، فليست الواقعة غري متكافئة مع أما فويرباخ فريى عكس ذلك

الفكرة، بل إن الفكرة هى التى ليست كافية وال متكافئة مع الواقعية. 

ويبني أن ذلك يمثل نقطة ضعف ىف املذهب كشف عنها ىف نقده لفلسفة 

هيجل؛ التى يوجد هبا فقط إمكانية التتاىل وليس التجاور. أى أن هيجل 

 م فإن فلسفته تفرس التاريخيتحدث عن الزمان وليس املكان، ومن ث

وليس الطبيعة. فاهليجلية بنهجها التارخيى غري قادرة عىل تفسري الطبيعة 

وال يمكنها أن تفهمها، ومن ثم تعتربها أمًرا ثانوًيا. ولكن هذه السمة 

؛ ذلك ألن كل القوانني (9)الثانوية ىف احلقيقة هى صلب فلسفة فويرباخ

ا عىل ا ثانوًيا ليس هلا معنى إال بتطبيقهالطبيعية التى اعتربها هيجل أمرً 

احلاالت امللموسة كام أن اجلزئى ليس له أمهية عىل اإلطالق ىف فلسفة 

هيجل؛ بينام جوهر الطبيعة يكمن ىف تلك األفراد التى ال يتناوهلا هيجل. 

فالفلسفة التى ال تستطيع فهم اجلزئى املحدود ينبغى أن ترفض. إن بداية 

طلق أو الفكرة، بدايتها ىف املتناهى املحدد املوجود الفلسفة ليست امل

بالفعل، فمن املستحيل التفكري ىف الالمتناهى بدون املتناهى، هل 

تستطيع كام يقول فوبرياخ أن تفكر أو أن تعرف الكيف بصفة عامة بدون 

أن تفكر ىف كيف حمدد؟ إذن ليس الالحمدود هو األول بل املحدود، إذ إن 

يس شيًئا آخر سوى الكيف الواقعى )الكيف الواقعى الكيف املحدد ل

 .(48)يسبق فكرة الكيف(

شارح هيجل ومفرس فلسفته حني  Staceوهذا ما يوافق عليه ستيس 

يعرض للموقف الغريب الذى وقفه هيجل إزاء مسألة احلدوث والعرضية 
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الذى رأى  W.T.Krug (1770-1841 ) ىف الطبيعة، ىف رده عىل كروج

ول ىف فلسفة الطبيعة استنباط كل ما هو موجود ىف العامل أن هيجل حيا

اخلارجى من الفكرة اخلالصة، وتساءل عام إذا كان ىف استطاعة هيجل أن 

يستنبط له )قلمه(، قلم كروج الذى يكتب به. ولقد رد هيجل عليه بعنف 

ىف حاشية هتكمية ساخرة ذكر فيها أن الفلسفة لدهيا مسائل تشغل هبا 

هذه املسائل أكثر أمهية من قلم كروج. ويرى ستيس أن نفسها، وأن 

هيجل هو الذى أخطأ، وأصاب كروج فيام يتعلق بموضوع القلم ومن 

املمكن أن تكون حدة مزاج هيجل ورسعة تأثره ناجتة عن شعوره بالقلق 

 .(44)وأن هجوم كروج معقول وأن له ما يربره

ط بالفكر تستنب وإذا كان عىل كل فلسفة مثالية تريد أن تكتمل أن

كل تفصيالت الكون، فإن هيجل يرى أننا ال يمكن أن نتوقع استنباط 

أنواع الطبيعة كلها، ألن الطبيعة هنا تنمو بوفرة بالغة وتتكاثر تكاثًرا 

أعمى بال مربر. ويضيع املربر وسط االضطراب الالمتناهى الذى حيدث 

ل لون  يرى هيجىف الطبيعة، وهذا اإلفراط ىف منتجات الطبيعة هو فيام

من ألوان اجلنون أو الالعقل املطلق ىف الطبيعة، وهو يالحظ أن ما يسمى 

بثراء الطبيعة أو تنوعها الالمتناهى الذى يعجب به الناس إنام هو ىف 

احلقيقة بعيد كل البعد عن أن يكون قمينا باإلعجاب، بل أنه يمثل 

إنه شعر ضعف الطبيعة وعجزها عن أن تبقى داخل نطاق العقل، و

واندفاع جنونى، إنه رقصة باخوسية تكشف فيها الطبيعة عن حتررها 

 الكامل من العقل. 
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[ من القضايا األولية 51وإزاء ذلك نجد فويرباخ ىف الفقرة ]

يقول: إن ماهية املوجود بوصفه موجوًدا هى ماهية الطبيعة. بينام التكاثر 

. (41)ة الطبيعة)التوالد( الزمنى ال خيص سوى األشكال وليس ماهي

ومن هنا جيب عىل كل العلوم أن تتأسس عىل الطبيعة. ويصوغ جارودى 

مشكلة العالقة بني الوعى والطبيعة عند هيجل وفويرباخ ىف إطار مشكلة 

االغرتاب: فالطبيعة هلا وجودها املستقل عن الوعى وخارج دائرة 

س ا عكالطبيعة واإلنسان ال وجود إال لتصورات خيالية وومهية، وهبذ

رياخ يقول فوب "الفكر"فويرباخ النظام اهليجىل، فحني يقول هيجل 

اهلل  ، ليس"اإلنسان"يقول فويرباخ  "اهلل"وحني يقول هيجل  "املادة"

هو الذى يغرتب ىف اإلنسان ولكن اإلنسان هو الذى يغرتب ىف 

. إن النتيجة التى انتهت إليها الفلسفة احلديثة والتى كان (43)"اهلل"

اخ أول من أوضحها لنا هى أن الفكر ال يمكن أن يوجد إال ىف املخ فويرب

وأن العقل ال يمكن أن يوجد إال ىف الطبيعة ومصاحًبا هلا وأنه ليس له 

 حياة خاصة به منفصلة عن الطبيعة. 

يزعم املنهج اهليجىل اتباع جمرى الطبيعة نفسه، صحيح أنه يقلد 

، ذلك ألن (41)ية األصلالطبيعة، لكن هذه النسخة تفتقر إىل حيو

الطبيعة عند هيجل هى الفكر املغرتب عن ذاته، ويوضح فويرباخ ذلك 

إن فلسفة هيجل هى تعليق "بقوله:  "القضايا األولية"ىف 

Suspension  التناقض بني الفكر والوجود، ذلك التناقض الذى عرب

 –فلسفة هيجل  –عنه كانط بشكل خاص، بيد أن علينا احلذر، فهى 
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سوى تعليق لذلك التناقض داخل الفكر فقط، الفكر لدى هيجل  ليست

هو الوجود، الفكر هو املوضوع والوجود هو املحمول. املنطق هو الفكر 

)التفكري( ىف عنرص الفكر، أو الفكر الذى يفكر ذاته، غري أن التفكري ىف 

عنرص الفكر يظل شيًئا جمرًدا، ولذا نراه ينجز ذاته ويغرتب عن ذاته، هذا 

. ويرى فويرباخ أن من واجبنا أن (45)الفكر املنجز واملغرتب هو الطبيعة

ال نذهب أبًدا إىل وجود تعارض أساسى بني الطبيعة والروح )الفكر(. 

وعىل الفلسفة أن تبذل جهدها لتجاوز ذلك التعارض باختاذها كنقطة 

 انطالق هلا ليس الروح العاجزة عن اإلحساس بالطبيعة، بل الطبيعة التى

 تتيح لنا قراءهتا املنتبهه جالء صريورة الروح. 

الذى يعى الطريق املسدود  –ومن هنا يقول ارفون أن فويرباخ 

 يأخذ عىل عاتقه إعادة تفسري مفاهيم الوجود –الذى تنتهى إليه املثالية 

والفكر، وكذلك العالقات القائمة بينهام. وهو بداًل من أن جيعل الوجود 

 تفعل اهليجلية نراه حيرر الوجود من طغيان العقل يتالشى ىف الفكر كام

ويعيد له كيانه امللموس، هنا فقط تتوقف الكلامت وتبدأ احلياة ويكشف 

رس الوجود عن نفسه. عىل هذا النحو يزول عن الوجود طابعه املجرد. 

وما أن يتم التخلص من التجريد حتى يعتقد فويرباخ أنه قد متكن من 

عب الفلسفات السابقة دون أن تتمكن أية فلسفة حتقيق احللم الذى دا

منها من حتقيقه، أى احتاد الفكر والوجود، فالوجود من حيث هو وجود 

عليه أن يتلقى داخله الفكر عىل شكل معرفة، هنا ينقل فويرباخ اهتامم 

. إن الفلسفة اجلديدة ال تستهدف أن تكون (46)الفلسفة إىل الواقع نفسه
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حثها إال نى التقليدي فالطبيعة ال تدخل ىف موضوع بفلسفة للطبيعة باملع

بقدر ما تتحكم ىف الوجود اإلنسان، ألن اإلنسان هو الذى يؤلف 

 .(48)مضموهنا موضوع االهتامم احلقيقى

ا  التصور الفويرباخى للطبيعة: -ثانيا

يقدم لنا فويرباخ تصوًرا جديًدا للطبيعة خيتلف عن تصور هيجل 

جهة ثانية. يقدم تصوًرا يمكن أن يطلق  من جهة وتصور ماركس من

عليه التصور االنثربولوجى للطبيعة. حيث يمتزج ىف هذا التصور 

درك إذ ليس بوسع اإلنسان أن ي"اإلنسان بالطبيعة والطبيعة باإلنسان 

ويتصور ويشعر ويؤمن، ويريد وحيب أى كائن آخر سوى الوجود 

نه كام يشكل أل –فويرباخ  كام يقول –البرشى، بام ىف ذلك الطبيعة، وذلك 

وهذا أمر ينهض حجة ضد املثالية  –اإلنسان جزًءا من ماهية الطبيعة 

وهذا  –كذلك تشكل الطبيعة بدورها جزًءا من ماهية اإلنسان  –املبتذلة 

نا وهو األمر الذى يشكل رس فلسفت –أمر ينهض حجة ضد املثالية الذاتية 

أن نتجاوز أنانية املسيحية، إال ىف العالقة مع الطبيعة، ونحن ال يمكن 

 .(40)"عرب ربط اإلنسان بالطبيعة

ويمكن القول بأن التأثري الذى مارسته الطبيعة عىل فويرباخ، هو 

الذى أمىل عىل فكر فويرباخ موضوعه األساسى. إهنا العنرص األكثر 

أمهية من بني العنارص التى كونت تفكريه. ويرجع هذا التأثري إىل فرتة 

 4018مارس  10ن حياته، حيث نجد أنه كتب إىل والده ىف مبكرة م
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إننى مثل روح هنمة تريد االحتواء عىل الكل، ليس الكل "يقول: 

كمجموع جتريبى، بل كشمول منتظم، أن رغبتى املطلقة، والتى أساء عامل 

الفيزياء تفسري مغزاها وال يمكن لغري الفيلسوف أن يتناوهلا ىف كامهلا 

فويرباخ ال يلجأ إال إىل الطبيعة، وإىل مزيد من الطبيعة،  . إن(49)وجالهلا

كام يقول جوتفريد كيلر، لقد عرف كيف يرتبط بالطبيعة ىف كل ثرائها ىف 

كونراد "كل عمقها، وهو أبًدا لن يدع أحد ينتزعه منها. وكتب إليه 

يعرب عن اتفاقه التام معه وعن  "جوهر الدين"بعد أن قرأ  "ويويلر

يد الذى يشاطره إياه عدد من األصدقاء بتصور فويرباخ إعجابه الشد

 .(18)"االنثربولوجى للطبيعة

[ من 56وتوضح لنا كتابات فويرباخ ذلك فهو يشري ىف الفقرة ]

.. هذه املراعى اخلرضاء اجلميلة "قضاياه األولية فهمه للطبيعة قائاًل: 

 تتأملون هى الطبيعة واإلنسان، إذ إن االثنني واحد. تأملوا الطبيعة

.. الطبيعة هى املاهية التى (52)"اإلنسان! وجتدون أرسار الفلسفة أمامكم

ال تتًّميز من الوجود، أما الوجود البرشى فهو املاهية التى تتميز عن 

الوجود، واملاهية التى ال تتًّميز هى أساس املاهية التى تتميز، ومن ثم 

ك انفصال وال يعنى ذل (11)"فالطبيعة هى أساس الوجود البرشى

الطبيعة عن اإلنسان ومتيزها واختالفها عنه، بل يعنى أن اإلنسان هو 

[. فاإلنسان الذى هو 50الطبيعة الواعية بذاهتا كام يتضح ىف الفقرة ]

كائن يعلم أن جوهر الطبيعة الواعى لذاته، جوهر التاريخ، جوهر 

 .(13)"الدول، جوهر الدين
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 "جوهر الدين"ن حمارضاته ىف ويبني فويرباخ ىف املحارضة الثالثة م

العالقة الوثيقة بني اإلنسان والطبيعة، أو الطبيعة اإلنسانية عىل هذا 

نسان بقوهلم إن اإل "ماهية املسيحية"لقد اعرتضوا عىل كتابى "النحو. 

ىف رأيى ليس تابًعا ليشء وأن ىف هذا ما فيه من عودة إىل تأليه اإلنسان، 

. إنه ال (11)لإلنسان هو الطبيعة ولكن الكائن الذى هو رشط مسبق

يعطى األولوية هنا للطبيعة إال باعتبارها إنسانية فهى الكائن األول ىف 

إن وجود الطبيعة هو وجود بال وعى، وهو "الزمان وليس ىف املرتبة 

الوجود األول الذى ال بداية له، األول ىف الزمان وليس ىف املرتبة، 

. ومن هنا فهو ينتقد ىف (15)"قيًّاالوجود األول فيزيقيًّا وليس أخال

املحارضة الرابعة الفالسفة التأمليني، هؤالء الذين ال يكيفون تصوراهتم 

املثالية  إننى أكره"مع األشياء بل يكيفون األشياء مع تصوراهتم ويقول: 

التى تنزع اإلنسان من الطبيعة، وال أخجل من أن أكون تابًعا 

ن األساسى، الكائن األول الطبيعة هى الكائ (16)"للطبيعة

 .(18)واألخري

وال يعنى ذلك أنه يؤله اإلنسان أو يريد تأليه الطبيعة، ويرد عىل 

بأنه مل يؤله اإلنسان، كام ال يريد أن تكون الطبيعة  "ماهية املسيحية"نقاد 

. (18)"أنا ال أؤله شيًئا وبالتاىل ال أؤله الطبيعة"مؤهلة الهوتيًّا، ويضيف: 

كل القوى واألشياء والكائنات "اخ الطبيعة عىل أهنا ويعرف فويرب

أو لنأخذ الكلمة عملي ا "املحسوسة التى يميزها اإلنسان عن نفسه

هى كل ما هو مستقل عن اإلحياءات فوق الطبيعية لإليًّمن  "الطبيعة"
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اإلهلى، كل ما يمثل أمام اإلنسان مبارشة، بشكل حسى، بوصفه قاعدة 

ى الضوء، الكهرباء، املغناطيس واهلواء وموضوع حياته، الطبيعة ه

والنار واألرض واحليوان والنبات واإلنسان بالقدر الذى هو فيه كائن 

ء ال أطلب بيش "طبيعة"فاعل بصورة ال إرادية، وال واعية، أنى بكلمة 

معنى ذلك أن الطبيعة  (52)آخر، بيشء صوىف غامض الهوتى

 يعة. ء ما عدا ما فوق الطبالفويرباخية كام يالحظ بحق لينني هى كل يش

الطبيعة بال بداية وال هناية، وكل يشء فيها هو فعل متبادل، كل 

يشء نسبى هو ىف آٍن مًعا سبب ونتيجة، كل يشء فيها كىل ومتبادل، 

سة، هى الطبيعة املحسو –غري املجازى  –فالطبيعة باملعنى احلقيقى 

اه الطبيعة كل ما نر الواقعية، كام تظهرها لنا احلواس ومتثلها مبارشة:

وليس من صنع أيدى وفكر اإلنسان، ووصواًل إىل ترشيح الطبيعة، إهنا 

الكينونة أو مجلة املوجودات واألشياء التى ليس حلضورها وأفعاهلا 

وآثارها التى تتجىل فيها وتؤلف وجودها وجوهرها أسس هو الفكر أو 

وجية نوايا وقرارات اإلرادة، بل قوى وأسباب فلكية وكوزمول

. ومن هنا ليس (38)"ميكانيكية كيميائية فيزيائية، فيزيولوجية أو عضوية

لدى اإلنسان أية فكرة عن واقع آخر أو عن وجود آخر سوى الوجود 

 احلسى الفيزيائى.

وقد بنيا فويرباخ ىف رده عىل نقاده أنه يضع بشكل حمدد الوجود، 

يدس لشطر األول بارمنالطبيعة، حمل الفكر، اإلنسان. أى أنه يتجاوز ىف ا
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وىف الشطر الثانى كانط. وىف الدين، الطبيعة هى اهلل، وتلك نقطة مهمة 

 "أن رس الدين قائم ىف متاثل الذاتى واملوضوعى"تعمق فويرباخ نقدها 

أى ىف وحدة الكائن اإلنسانى والكائن الطبيعى، الوحدة التى هى ىف 

ة الواقعية للطبيعالوقت نفسه يشء آخر خمتلف متاًما عن الكينونة 

واإلنسانية. وبينام الفكر يفصل اإلنسان الصفة عن املوصوف، العرض 

عن اجلوهر، فإن اإلله امليتافيزيقى ليس سوى جتريد مجلة اخلصائص 

األكثر كلية املستمدة من الطبيعة. التجريد الذى يفصله اإلنسان عن 

طريق الوجود املحسوس عن مادة الطبيعة فإنه حيوله من جديد عن 

 .(34)اخليال إىل ذات أو كائن مستقل

يرجع فويرباخ إىل اإليامن الوثنى احلسى القديم بالطبيعة والذى 

مة شيئًا مل تفهم الشعوب القدي"يربطه بالعامل اخلارجى يقول ىف شذراته: 

دون عالمة حسية تعزز إيامهنا، ويكمن معنى عميق ىف قلب هذا اإليامن 

تثري ا عىل األقل ىف كل األفعال النقدية أال نسالوثنى باخلرافات جيب علين

. ويرد عىل (31)أو العامل اخلارجى "األنا األخرى"ولكن  "األنا"فقط 

التساؤل القائل: كيف ينتج اإلنسان من الطبيعة؟ وكيف تنتج الروح من 

املادة؟ بقوله أعطنى أواًل إجابة عن سؤال كيف يمكن للامدة أن تنتج من 

تطع عىل األقل أن جتد إجابة عقلية عىل هذا السؤال، الروح؟ إذا مل تس

 .(33)فإنك سوف تدرك أن السؤال املقابل يمىض ىف االجتاه الصحيح

ان للراحة بسبب حب اإلنس"ويعلل فويرباخ جتريد الطبيعة ىف اهلل 

 وحمل احلركة "األزلية"والسهولة اللتني جتعالنه يضع حمل الزمان 



149 

 

وإىل  "السكون الدائم"وحمل احلركة  "أللوهيةا"وحمل الطبيعة  "النهائية"

رد، باحلس املج"نفس احلاجات الذاتية، فإن البرش يستبدلون بالعيانى 

اهلل ليس "الواحد. وىف املقابل يبني فويرباخ أن  "باملتعدد"، "الفهم"

العامل إال ىف الفكر، أن الفرق بني اهلل والعامل ليس سوى الفرق بني الروح 

ئن . ومن يريدون متثيل اهلل ككا"الفكر والرؤية املبارشةواحلواس، بني 

موجود خارجنا وال يعرتفون مع ذلك بحقيقة الوجود احلسى فإن 

موقفهم مرفوض عند فويرباخ: أال يعرتفون إذن بأنه ليس هناك وجود 

خارج الوجود املحسوس؟ هل لدينا دليل آخر عىل وجود مستقبل عن 

 . "الفكر سوى التجربة احلسية؟

منفصلة عن جسديتها  –عند الالهوتيني  –وإذا كانت الطبيعة 

ة من اهلل اشتقاق الطبيع"وماديتها تصبح هى اهلل، فإن فويرباخ يرفض 

باعتباره مثل اشتقاق األصل من الصورة أو اليشء من فكرته. فالتدليل 

عىل أن شيئًا ما من األشياء موجود معناه فقط: أن هذا الشئ ليس حمض 

هذا الربهان ال يمكن أن يستمد من الفكر نفسه. كى يأتى  فكر، لكن

الوجود ليضاف إىل موضوع الفكر، جيب أن يأتى يشء ما خمتلف عن 

 الفكر ليضاف إىل الفكر نفسه. 

الذى  "الفرق بني املائة جنيه اخليالية واملائة جنيه الواقعية"إن مثال 

الفكر  لفرق بنياختاره كانط ىف نقد الدليل األنطولوجى كرشح دقيق ل

والوجود، والذى سخر منه هيجل، أن هذا املثال كام يقول فويرباخ 
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صحيح متاًما، ومن ثم فهو يوافق عليه ويستخدمه ىف مبادئ فلسفة 

لعقل، بينام ال أملك بعضها إال ىف ا "اخليالية"املستقبل: فاملئة جنيه األوىل 

ة ىل ة إال بالنسبىف يدى، األوىل ليست موجود "الواقعية"أملك األخرى 

فقط بينام األخرى موجودة بالنسبة لآلخرين أيًضا، يمكن أن حتس وأن 

ُترى، أنا ما يوجد بالنسبة ىل، وبالنسبة للغري ىف وقت واحد، واجلميع 

 .(31)"متفقون عليه، أى ما يتعدى شخىص يصبح كلًيا وكونيًّا

ألوىل ا يبدأ فويرباخ من مقدمة واضحة هى أن الطبيعة متثل احلقيقة

والفكر هو احلقيقة الثانوية، وأن العالقة الصحيحة بني الفكر والوجود 

هى أن الوجود موضوع وأن الفكر حممول، فالفكر يصدر عن الوجود 

وال ينبثق الوجود من الفكر. وعىل الفلسفة أن تبدأ من الوجود ال 

الوجود املجرد، لكن الوجود العينى، أى الطبيعة. ويرى ماركيوز أن 

رير اإلنسان وهو املهمة األساسية لفلسفة املستقبل، حيتاج إىل حترير حت

الطبيعة، ومن هنا فإن فويرباخ من هؤالء الفالسفة الذين اختذوا نقطة 

بداية آرائهم من حالة اإلنسان الفعلية ىف الطبيعة فأدركوا بناء عىل ذلك 

 تفر ىف حقفقد ارتكب هيجل جريمة ال تغ (35)"أن احللول املثالية باطلة

الفرد، إذ شيد عامًلا للعقل عىل أساس من إنسانية مستعبدة، وجيهر 

فويرباخ بقوله: إنه عىل الرغم من كل تقدم تارخيى فإن اإلنسان ال يزال 

مفتقًرا إىل االعرتاف به، واحلقيقة التى تصادفها الفلسفة ىف كل مكان هى 

نة األوىل ىف عالقة هذا العذاب ال املعرفة هو الذى حيتل املكا"العذاب 

اإلنسان بالعامل املوضوعى. إن الفكر يسبقه العذاب وليس لنا أن ننظر 

أى حتقيق للعقل ما مل يتالش العذاب. إن فويرباخ يتخذ من الطبيعة 
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أساًسا وسيًطا لتحرير اإلنسانية، فالطبيعة تسلب الفلسفة أو تنفيها 

ها ت احلية وبيئتبني الذا "طبيعية"عالقة  وحتققها. وعذاب اإلنسان

املوضوعية؛ ألن الذات تقف ىف مقابل املوضوع الذى يطغى عليها. إن 

الطبيعة تشكل األنا وتتحكم فيه من اخلارج أساًسا لتحول سلبيته من 

 .(36)مصدر للحرمان واألمل إىل مصدر للوفرة واملتعة

ىف كل مكان تقوم الطبيعة بوصل أكثر األشياء مجااًل وعمًقا بام هو 

ى ىف احلس اإلنسانى، وعىل هذا فإن اإلنسان يفكر بام ينسجم مع عاد

ا بأكثر  الطبيعة ويتبع هنجها إذا ما ربط أقىص موضوعات الفكر علوًّ

إن عىل اإلنسان كام يقول فويرباخ "احلاجات والظواهر العامة للطبيعة 

من أقل األشياء وسوف جيد مادة للتأمل  –من الطبيعة  –أن يبدأ من هنا 

حتى ىف أمعاء احليوانات فإننا نجد غذاء روحيًّا ومادة "فكر، يقول: وال

إن وضوح فويرباخ هنا ىف البدء من أدنى املوجودات  (38)للتأمل

يتعارض متاًما مع موقف أفالطون الذى احتار ىف سبيل إجياد مثال للطني 

ىف احلقيقة، إننى أضع املؤثرات اخلرية للامء "والشعر. يقول فويرباخ: 

 واملياه احلقيقية هى صورة للوعى "قيقى حمل مياه التعميد العقيمةاحل

الذاتى، وصورة للعني اإلنسانية وهى املرآة الطبيعية لإلنسان، فهو يسلم 

نفسه للامء ىف صورته احلقيقية العارية )املجردة( وختتفى كل األوهام 

 املياه ىفاخلارقة ىف املاء، وهكذا انطفأت شعلة الديانة الفلكية الوثنية 

الفلسفية الطبيعة األيونية، وعىل سبيل املزاح يطلق فويرباخ عىل مذهبه 

 ."Hydrotherapy Pneumatic " (30) املعاجلة املائية اهلوائية
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ويمكن أن نقف هنا وقفة أظنها مهمة نشري فيها إىل أن فلسفة 

 فويرباخ ىف الطبيعة وىف اإلنسان قد ختللت كال من الفلسفات املعارصة:

املادية اجلدلية وكذا الوجودية سواء بشكل مبارش أو غري مبارش. ويمكن 

بيان العالقة بني طبيعة فويرباخ اإلنسانية من جهة ومادية ماركس 

. أما "الطبيعة"اجلدلية من جهة ثانية من خالل تصور كل منهام ملفهوم 

 فيام يتعلق بنقاط االتفاق أو االختالف مع الفلسفة الوجودية، فإننا

 سنجدها ىف مفهوم فويرباخ لإلنسان ىف الفصول التالية. 

ومفهوم الطبيعة عند فويرباخ هو النقطة الصلبة ىف فلسفته وهو 

األساس املادى هلا الذى حتمس له املاديون. ولكن يبدو أن هذا احلامس 

نصف "مل يستمر للنهاية جتاه هذه الفلسفة التى وصفت عندهم حينًا بأهنا 

 "خييةاملادية التار"مقابل  "مادية ميتافيزيقية"آخر بأهنا  وحينًا "مادية

وغري ذلك من  "مادية آلية"أو  "مادية مثالية"ومرة ثالثة تسمى 

 التسميات، وما أكثرها!

إن ما تقدمه لنا مؤلفات املاركسيني من تصور عن فلسفة فويرباخ 

ىف الطبيعة، وما حتدده من تصور للمجتمع ربام يفرس تصورها هى 

خلاص واملحدد للطبيعة واملجتمع بقدر ما يوضح فهم فويرباخ ىف ا

املنظور املاركسى، وتلقى لنا ضوًءا ينري الطريق لبيان مفهوم الطبيعة 

الفويرباخى من وجهات نظر متعددة ومن زوايا خمتلفة. ومن هنا جيب 

املادية "أن نعرض بحذر وبوعى اخلالفات الدقيقة بينهام. يقول لينني ىف 

بل إنه فيام يتعلق باملادة ووجود الطبيعة ق": "ذهب النقدى التجريبىوامل
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وهو يستشهد  (39)اإلنسان، فاملرء يتعامل مع ماركس وانجلز وفويرباخ

الذى يعلم اجلميع أنه كان مادًيا توصل بفضله ماركس وانجلز إىل  "برأيه

لطبيعة أن ا"كتب فويرباخ ىف رده عىل ر. هايم: "يقول:  "فلسفتهام املادية

موضوع لإلنسان أو للعقل، إهنا بال شك بالنسبة للفلسفة التأملية أو عىل 

األقل بالنسبة للكانطية يشء ىف ذاته، وهى ىف هذا املعنى جتريد عاٍر عن 

كل حقيقة، ولكن الطبيعة هى السبب ىف سقوط املثالية. إن علوم الطبيعة 

لرضورية يها الرشوط اىف وضعها احلاىل تعود بنا إىل النقطة التى كانت ف

للوجود البرشى التزال معدومة، حيث الطبيعة، أعنى األرض مل تكن 

بعد موضوًعا للعني والذهن البرشى، وحيث كانت الطبيعة نتيجة لذلك 

وجود ال إنسانى مطلق. وتستطيع املثالية أن ترد عىل هذا قائلة: ولكن 

ال ينجم  الطبيعة هى كذلك جمرد وجود تتصوره أنت. وهذا حق لك،

عن ذلك أن هذه الطبيعة مل توجد ىف وقت ما بصورة فعلية بالضبط كام 

أنه ال يرتتب عىل عدم وجود سقراط وأفالطون بالنسبة ىل عندما ال أفكر 

 .(18)"فيهام أهنام مل يكن هلام وجود حقيقى ىف وقت ما بدونى

وىف كتب الفلسفة املاركسية نجد التأكيد عىل أن الطبيعة هى 

الفلسفة األنثربولوجية عند فويرباخ، الذى يؤكد عىل أن الطبيعة أساس 

هى الواقع الوحيد واإلنسان هو نتاجها ومتامها، وىف اإلنسان حتس 

، "الوجود"الطبيعة ذاهتا. وما جيب اإلشارة إليه هنا هو أن مفاهيم: 

متثل مجيعها رموًزا خمتلفة ملعنى واحد.  "الواقع"و "املادة"و "الطبيعة"

تنوع ظواهر الطبيعة يمكن إرجاعه إىل يشء واحد، أو إىل مادة أوىل إن 
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متجانسة، واملاهية متنوعة أيًضا كالوجود. والطبيعة خالدة، فام يظهر ىف 

الزمان هو األشياء الفردية فقط، إهنا ال هنائية ىف املكان، واملحدودية 

 اإلنسانية وحدها تضع حدوًدا المتدادها. 

ن فهم فهمه األكثر عمًقا م"الطبيعة تبني  إن فلسفة فويرباخ ىف

ن إطار باعتبار أنه مل خيرج ع "املاديني السابقني لوحدة الطبيعة وتنوعها

وقد ظهر هذا جلًيا ىف تعريفه للطبيعة. يقول  "املادية امليتافيزيقية"

إن فويرباخ ال يتحدث عن عامل اإلنسان )يقصد املجتمع(، بل "ماركس: 

لطبيعة اخلارجية واألكثر من ذلك بطبيعة مل تقهر بعد يلوذ عىل الدوام با

. إن اهتامم فويرباخ مركز عىل عالقات اإلنسان مع (14)من قبل اإلنسان

الطبيعة، ومن هنا تصوره االنثربولوجى )القائم عىل عالقات البرش ىف 

الطبيعة مع البرش اآلخرين وليس التصور االجتامعى، فالفرد عنده كائن 

تامعيًا مفهوًما ىف عمومية )وهذا عينه جتريد(. وبحكم غري متميز اج

تصور فويرباخ غري التارخيى وغري اجلدىل للطبيعة والفرد وللمجتمع 

ولعالقات الفرد مع الطبيعة ومع البرش اآلخرين فإنه ينتهى ورغم نقده 

للمثالية وتأكيده أولية اإلنسان العيانى والطبيعة املحسوسة إىل مادية 

تفظ بطابع ميتافيزيقى، األمر الذى جيعله عاجًزا عن بلوغ ميكانيكية حت

تصور صحيح للمسائل االجتامعية واأليديولوجية وعن إعطائها حاًل 

 .(11)"صحيًحا

إن املوقف اإلنسانى الذى يمنع فويرباخ من إجراء حتليل صائب 

للمعضالت االجتامعية يوضح الطابع املثاىل والالهوتى لتصوره للتاريخ 
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. ع امليتافيزيقى ملاديته، واالنفصال القائم عنده بني املادية والتاريخوالطاب

هو مادى لكنه ال يدخل التاريخ ىف حسابه، وحني يعالج مسائل تارخيية 

يتبنى وجهة نظر ليست مادية بل مثالية، ثمة انفصال كامل بني املادية 

 . والسبب العميق هلذا الرفض لفلسفة فويرباخ،(13)والتاريخ عنده

ملاديته شبه امليتافيزيقية واالنثربولوجية، هو أن فويرباخ ال يستطيع 

بوصفه مفكًرا بورجوازًيا أن يصل إىل نظرية ثورية برغم أن نظريته متثل 

أعىل درجة يستطيع بلوغها الفكر البورجوازى، ويتوقف فويرباخ بحكم 

 موقعه الطبقى عند مادية، تسوقه بالرضورة من حيث إهنا غري جدلية

 .(11)"وغري تارخيية إىل إعطاء املشكالت حال طوباويا ومثالًيا

سانية النزعة اإلن"ويصل الفهم املاركسى إىل أقصاه ىف القول بأن 

عند فويرباخ ترتكز عىل خرافة هى الطبيعة اخلالصة. فالطبيعة واملوضوع 

 ىف توافق غامض مع "يبدوان له وقد أعطيا بالنسبة إىل كل األبدية

ال يستطيع إدراكه إال الفيلسوف. واملوضوع يطرح كموضوع اإلنسان 

من موضوعات احلس ال كنتاج لنشاط املجتمع أو الفاعلية. فالطبيعة 

عند فويرباخ هى طبيعة الغابة العذراء أو طبيعة جزيرة مرجانية انبثقت 

حديًثا ىف املحيط اهلادى، أن عيوب مادية فويرباخ كام يرى ماركس 

كونه يتصور العالقات اإلنسانية ال كعالقات اجتامعية مرتبطة جوهرًيا ب

حتددها رصاعات الطبقات بل كعالقات عامة لإلنسان مع الطبيعة ومع 

البرش اآلخرين. صحيح أنه كان يلح عىل الطابع العيانى لإلنسان 

والطبيعة والعالقات اإلنسانية، ولكن بام أنه مل يكن يعترب احلياة اإلنسانية 
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الفاعلية التى حتول اإلنسان والطبيعة مًعا،  "الرباكسيس"من وجهة نظر 

فقد كان مساًقا إىل أن يرى ىف اإلنسان كائنًا حسًيا ومتأماًل ىف الطبيعة ليس 

. إن موقفه (15)باعتبارها موضوًعا للفعل، بل باعتبارها موضوًعا للتأمل

ام بيبني ىف الوقت نفسه مع تصوره لإلنسان وللطبيعة طابع ماديته التى 

أهنا ليست جدلية وال تارخيية فهى تبقى مثالية ىف كل ما يتعلق باملسائل 

 االجتامعية.

هذا التصور الذى يقدم لفلسفة فويرباخ عند املاركسيني وأحياًنا 

يقدم بصورة أخرى خمففة كالتاىل: لقد ظل فويرباخ مادًيا ىف تصوره العام 

لذى يدلنا يخ، ذلك التصور اللعامل، ولكنه كان مثالًيا ىف تصور تطور التار

عليه موقفه املناهض للثورة الذى كان يطبع بشكل خاص مذهبه 

 االجتامعى. 

واحلق أن عالقات ماركس وفويرباخ ال يمكن أن تنحرص ىف نقطة 

حمددة؛ ألن موقف األول من األخري تغري كثرًيا أثناء تطوره الفكرى، فهو 

حتى  ه للدين عىل أساس مادىيشيد به متاًما ىف البداية خاصة ىف حتليل

. وماركس حني يعرض للعالقات بني الدولة واملجتمع ينقد 4011

فلسفة احلق اهليجلية انطالًقا من نقد فويرباخ للمثالية وتصوره عن 

االغرتاب، آخًذا عىل فويرباخ كونه مل يطبق نظريته عىل دراسة املسائل 

كس عن متايز فلسفة مارالسياسية واالجتامعية. ثم جتاوزه بعد ذلك، ومع 

فويرباخ فإنه ال خيضع فلسفة فويرباخ للنقد العميق الذى يسلطه عىل 

فلسفة هيجل. ذلك ألنه مازال يعتمد إىل حد ما عىل العنارص األساسية 
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ىف فلسفته ومازال يقدره أعظم تقدير، وبعد عدة شهور من إقامة أسس 

 ح الفرق العميقاملادية اجلدلية والتارخيية أدرك ماركس بشكل واض

الذى يفصل تصورهيام وعرض هذه الفروق بطريقة الذعة ىف أطروحات 

 .(16)عن فويرباخ

ومع هذا، فإننا ال نعدم وجود تفسريات ماركسية أخرى تدافع عن 

لة لقد كان فويرباخ ال يرتاح إال للعز"موقف فويرباخ واجتاهه للطبيعة 

د كان الروح القتالية، فق مع الطبيعة، ولكنه مل يكن رغم ذلك يفتقر إىل

مع جاليليو يعترب املدينة سجن العقول التأملية، أما ىف حرية احلياة الريفية 

فإن كتاب الطبيعة مفتوح لكل من يتمتع بقدر من الذكاء يمكنه من 

أنظر هنا "يقول:  4014 – 4036 . وقد كتب ىف شذراته عام(18)قراءته

ا الرتاب الذى مل َتْلَق ب حيث املنبع اخلاص بالطبيعة، فأنا أزيل ه أخري 

ا  الفلسفة الرسمية ىف برلني داخل غدتى الصنوبرية فقط بل ألقت به أيض 

داخل عينى. لقد تعلمت ىف جامعة أملانية ما هو علم املنطق ولكن ما هو 

هرنغ: إن يقول م "علم البرصيات، فن النظر هذا ما تعلمته ىف قرية أملانية

ة ىف الريف، ال ألنه يؤمن باحلكمة القديمة القائل فويرباخ كان حيب العزلة

أن السعيد هو من يعيش مغموًرا، بل ألنه جيد ىف الطبيعة العزم الذى ب

 .(10)"يمكنه من مواصلة النزال

إن اكتامل النقد املاركسى لفويرباخ لن يتأتاى إال بعرض مفهوم 

جتمعى املفهوم امل"الطبيعة عند ماركس أو ما يمكن أن نطلق عليه 
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الذى يمكن عن طريق بيانه توضيح جوانب فلسفة الطبيعة عند  "للطبيعة

فويرباخ بمعناها اإلنسانى، الذى ربام ال يتعارض مع املعنى االجتامعى 

للطبيعة عند ماركس، بل يؤسسه ويوضحه، فالعامل احلسى الذى حييط بنا 

و نتاج ليس موضوًعا معطى من األزل ويبقى دوًما مماثاًل لذاته، بل ه

الصناعة والعالقات االجتامعية، إنه نتاج تارخيى، نتيجة عمل سلسلة من 

األجيال. يقول ماركس مؤكًدا أمهية دور قوى اإلنتاج ىف حتول العالقات 

 يكفى أن ترى كم تتحول الطبيعة البدائية حني"بني اإلنسان والطبيعة: 

عى، ىل بلد صناتصري بلًدا زراعًيا أو باألحرى حني يتحول هذا األخري إ

فضاًل عن ذلك. فمن الصعب أن نتصور إىل أى درجة ستكون الطبيعة 

ول . وهو يرى أن حت"شيئًا آخر لو توقف البرش عن الشغل مدة سنة فقط

حاجات اإلنسان هو الذى حسن صناعته وجتارته وعدل نظامه االجتامعى 

عىل دور . أى إنه يؤكد (19)"عام كان عليه احلال قبل الصناعة والتجارة

العمل، فالفاعلية املادية، الشغل، اخللق املادى الدائم للبرش، وبكلمة 

واحدة اإلنتاج هو قاعدة العامل احلسى كام هو موجود ىف أيامنا بدليل أنه إذا 

توقف ولو ملدة سنة واحدة فإن فويرباخ لن جيد تغرًيا ضخاًم ىف العامل 

وضياع  امل اإلنسانى،احلسى فقط بل سيندب برسعة فائقة ضياع كل الع

قدراته عىل التأمل بل قدرته عىل الوجود. إن شجرة الكرز مثلها مثل كل 

أشجار الفاكهة تقريبًا قد نقلت واندجمت ىف مناطقنا بفضل التجارة منذ 

قرون قليلة فقط. وبفضل هذا العمل الذى قام به جمتمع حمدد صارت 

 جزًءا من الطبيعة التى لدى فويرباخ.
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نجد ىف تصور فويرباخ للطبيعة ما يقرب معناها من ويمكن أن 

املعنى االجتامعى، وما جيعل انتقادات ماركس لتصور فويرباخ 

للطبيعة ال مربر هلا. فنجد فويرباخ يكتب ىف  "الشاعرى الرومانسى"

يكمن منهجى ىف إرجاع ما فوق الطبيعة إىل الطبيعة : "جوهر املسيحية"

و فوق البرش إىل اإلنسان عن طريق عن طريق اإلنسان، وإرجاع ما ه

الطبيعة، عىل أساس من حقائق وأمثلة جتريبية وتارخيية خاصة 

وهو يصحح مسار فلسفته، أى مسار الفرتة املثالية التى  .(25)"باخلربة

ا بالتفكري عىل أنه اهلدف، ولكنى اآلن مر هبا بقوله:  حدث أن متسكت يوم 

قيقية فكري، ال تتوقف الفلسفة احلأمتسك باحلياة عىل أهنا الغرض من الت

عىل تأليف الكتب. ولكن عىل صنع اإلنسان، وذلك ينتج من البدء 

بالطبيعة وبصفة خاصة الطبيعة التى مرت عليها يد اإلنسان )الطبيعة 

ا من الطبيعة، ولكن اإلنسان  اإلنسانية(.. ويمكن أن يكون اإلنسان مشتق 

س إنه كان جمرد كائن طبيعى، ليمن حيث إنه انبثق مبارشة من الطبيعة ف

إنساني ا، فاإلنسان هو نتاج اإلنسان والثقافة والتاريخ، بل إن هناك 

 .(54)"نباتات، وحيوانات عديدة قد تغريت بفعل الرعاية اإلنسانية

مل يكتف فويرباخ كام يتصور البعض بالتأمل احلامل للطبيعة بل قدم 

لق عىل فلسفته من أسامء فإن مذهًبا طبيعًيا متكامل األركان. ومهام أط

مفهوم الطبيعة سيظل املفهوم الرئيسى واألساسى ىف هذه الفلسفة التى 

هى  Naturismeعرفت باحلسية حينا وباملادية حينا آخر. والطبيعية 

االسم الذى يفضله فويرباخ والذى أطلقه عىل فلسفته اجلديدة ىف 
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ه عىل ابق اإلشارة إليالطبيعة واإلنسان. وهذا يتضح من رد فويرباخ الس

ر.هايم الذى ينتقد فيلسوفنا بقوله: الطبيعة والعقل بالنسبة إليه 

ذا وهو يعتمد ىف ه "منفصالن متاًما، وبينهام هوة عميقة ال يمكن عبورها

ال يمكن تصور "التى تقول :  "جوهر الدين"[ من 10النقد عىل الفقرة ]

و ا ليست رضورة برشية أالطبيعة إال من خالل الطبيعة ذاهتا، ورضورهت

منطقية وال ميتافيزيقية أو رياضية. والطبيعة وحدها هى الكائن الذى ال 

نستطيع أن نطبق عليه أى قياس برشى، عىل الرغم من أننا نقارن 

ظواهرها ونطلق عليها أسًّمء كى نجعلها مفهومه بالنسبة لنا، وعىل 

لغرض لنظام واالعموم فإننا نطبق عليها تعبريات وتصورات برشية كا

ويتساءل لينني ماذا  .(25)والقانون، ونحن جمربون عىل ذلك بسبب اللغة

يعنى ذلك؟ هل يعنى أنه ال يوجد نظام ىف الطبيعة مثل تتابع الفصول، 

وهل يعنى أنه ال يوجد تناسق بني الرئتني واهلواء وبني الضوء والعني؟ 

ا وتكمل دورهتوأنه ال يوجد قانون بحيث تتحرك األرض ىف مداراهتا 

حول الشمس؟ ويضيف ما املقصود إذن بالفقرة السابقة عند فويرباخ؟. 

إنه يقصد التمييز فقط بني ما خيص الطبيعة وما خيص اإلنسان، فالفقرة 

السابقة ال تنكر وجود أشياء ىف الطبيعة تقابل النظام والغرض والقانون، 

ظام ا تنكر أن النإهنا تنكر فحسب التامثل بني الفكر والوجود، أى أهن

واهلدف والقانون توجد ىف الطبيعة متاًما كام هى عليه ىف ذهن اإلنسان، 

فهى ليست سوى كلامت يرتجم هبا اإلنسان أفعال الطبيعة إىل لغته 

اخلاصة كام يتوصل إىل فهمها. وليست هذه الكلامت خالية ال من املعنى 

ني أن نفرق ب وال من املضمون املوضوعى، وجيب كام يقول فويرباخ:

 .(53)"الفكر"والرتمجة  "الطبيعة"األصل 
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إن النظام والغرض والقانون باملعنى "وتوضيًحا لذلك يقول: 

يستدل مبارشة من  Theismإن التأليه "البرشى تعرب عن يشء اتفاقى: 

الطابع العرىض للنظام والغرض والقانون ىف الطبيعة، ويدل عىل وجود 

ى ع النظام والغرض والقانون عىل الطبيعة التكائن خمتلف عن الطبيعة خيل

ىف ذاهتا، وغري مبالية بأى حتديد، أن عقل املعتقدين  dissaluteهى عًّمء 

ىف اهلل هو عقل مناقض للطبيعة، جمرد متاما من أى فهم ملاهية الطبيعة، فهو 

 .(51)"يقسم الطبيعة إىل وجودين األول مادى والثانى صورى أو روحى

هنا وكأنه يكمل أفكار اسبينوزا ويواصل مهمته ىف يبدو فويرباخ 

لناس اعتادوا أن ا"حتديد العالقة بني اهلل والطبيعة، أننا نجد عند اسبينوزا 

تسمية العمل الذى جيهلون سببه عماًل إهليًّا، ويظنون أن قدرة اهلل أو 

عنايته تظهر إذا حدث ىف الطبيعة يشء خارق للعادة. وهم يعتقدون أن 

هان عىل وجود اهلل هو اخلروج عىل نظام الطبيعة.. فهم أوضح بر

يتخيلون قدرة اهلل كقدرة ملك عظيم وقدرة الطبيعة كقوة غاشمة. 

 ويوضح اسبينوزا أنه: 

ال حيدث يشء يناقض الطبيعة، فالطبيعة حتتفظ بنظام أزىل ال  * 

 يتغري. 

 وإننا ال نستطيع أن نعرف باملعجزات ماهية اهلل أو وجوده، أ * 

العناية اإلهلية، عىل حني أننا نستطيع أن نعرفها بطريقة أفضل عن طريق 

 قانون الطبيعة الثابت الذى ال يتغري. 
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نفى أو خرق  –كام هى عند اسبينوزا  –واملعجزة عند فويرباخ 

للقانون الطبيعى والرضورى. فهو يرجعها إىل جهل قوانني الطبيعة التى 

كام  –ن موقًفا عدائًيا، فالقديس أوغسطني كثرًيا ما يتخذ منها الالهوتيو

كان حييا فرتة مل يتقدم فيها العلم  –يقول مثله مثل اجلميع القدماء 

الطبيعى، ومن هنا كان خيلط بني الطبيعة واملعجزة، كام ترى ىف كتابه 

. ولذا (55)حيث صارت املعجزة طبيعية والطبيعة إعجازية "مدينة اهلل"

كون ا كيف يتأتى لالهوتى احلصول عىل فكرة تيتساءل فويرباخ مستنكرً 

عقالنية عن الطبيعة؟ إنه إذا توصل إىل تلك الفكرة فلن يكون ىف هذه 

احلالة الهوتيًّا، فاملعجزة املكتملة حقيقة لن تكون أبًدا برهاًنا عىل القدرة 

الكلية التى تعزى إىل اهلل، يكفى من أجل هذا أن نملك اليقني، ومن هنا 

ة إذا أنكرت جوهر املعجز"يرباخ بثقول اوريل أوغسطني: يستشهد فو

 ."فإنك هبذا تنكر جوهر الدين

وعىل هذا يرى فويرباخ أن اشتقاق الطبيعة من اهلل مثل اشتقاق 

األصل من الصورة أو الوجود من الفكر، ويمكن بناء عىل ذلك أن 

وثيًقا  انقول: إن االعرتاف بالقوانني املوضوعية ىف الطبيعة يرتبط ارتباطً 

باالعرتاف بالواقع املوضوعى للعامل اخلارجى، فاملوضوعات واألجسام 

واألشياء هى التى تنعكس عىل أذهاننا، وعىل هذا فإن أى اجتاه آخر ينكر 

 القوانني املوضوعية والسببية والرضورة ىف الطبيعة يرد إىل التيار اإليامنى،

وقوانينها من  ط نظام الطبيعةذلك االجتاه الذاتى ىف مسألة السببية واستنبا

الشعور والعقل واملنطق، وهو ال يفصل العقل البرشى عن الطبيعة فقط 
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وال يواجه ذلك العقل بالطبيعة، بل جيعل الطبيعة جزءا من العقل بداًل 

 .(56)من أن يعتربه جزءا من الطبيعة

الطبيعة هى املوضوع األول واألساسى للدين "يؤكد فويرباخ أن 

واملحارضة الرابعة من  "ماهية الدين"الفقرة األوىل من وذلك ىف 

: فالكائن الذى خيتلف عن اإلنسان ويستقل "حمارضات ىف ماهية الدين"

 الكائن الذى ليس له صفات "جوهر املسيحية"عنه، الذى حتدث عنه ىف 

إن "برشية، وليست له فردية برشية، ليس شيئا آخر سوى الطبيعة. 

والكائن املقدس  (58)"ن للطبيعة هو مصدر الدينالشعور بتبعية اإلنسا

املوحى به ىف الطبيعة ليس إال الطبيعة نفسها وقد جتلت بقوة ال يمكن 

مقاومتها ككائن مقدس. إن إله الطبيعة ليس إال انطباًعا أو تعبرًيا عن 

قدسية الطبيعة. ويرفض فويرباخ االعتقاد القائل بأن هناك كائنًا آخر ىف 

أو متميز عن الطبيعة ذاهتا أو أن الطبيعة يملؤها وحيكمها  الطبيعة ظاهر

إن الطبيعة إذا ما نظرنا إليها عىل ضوء مثل هذا "كائن خمتلف عنها 

االعتقاد فإهنا ستكون مملوكة لروح، ولكنها روح اإلنسان وخياله الذى 

ينقلها طواعية للطبيعة )أى روح اإلنسان( وجيعلها رمًزا ومرآة 

 .(50)لوجوده

يمكن توضيح ذلك بالقول بأن الطبيعة ليست فقط هى املوضوع و

األول واألصىل للدين، لكنها املصدر األخري واملستمر له. ومن هنا فإن 

االعتقاد بأن اهلل وجود خارق للطبيعة وخمتلف عنها ويوجد خارجها 
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ككيان موضوعى، هذا االعتقاد ليس له من مصدر إال ىف احلقيقة القائلة 

املوضوعى الذى يوجد فعاًل خارًجا عن اإلنسان أى خارج  بأن الكائن

العامل أو الطبيعة هو ىف األصل اهلل. إن قضية فويرباخ األساسية وكام 

هى بيان عكس هذا االعتقاد.  "ماهية الدين"يتضح ىف كل فقرة من 

فوجود الطبيعة ليس مبنًيا عىل وجود اهلل كام يتصور الفالسفة التأليهيون، 

 اهلل أو باألحرى االعتقاد ىف وجوده مبنّى عىل وجود الطبيعة. لكن وجود 

دات بشكل تارخيى وباستشها – "ماهية الدين"ويعمل فويرباخ ىف 

 فإذا كان اهلل كائنًا خالًدا فإننا نقرأ ىف"إىل تأكيد خلود الطبيعة  –عديدة 

اإلنجيل: يمىض جيل ويتبعه جيل آخر، ولكن األرض باقية إىل األبد. ىف 

تب زندافستا يعرب عن الشمس والقمر بوضوح عىل أهنام خالدان بسبب ك

)من سكان بريو( إىل راهب من  Iancaاستمرارمها ىف الوجود. قال 

الدومنيكان: إنك تعبد إهلًا مات عىل الصليب، ولكننى أعبد الشمس 

. وبالطبع ليس هذا املكان جمال مناقشة فلسفة (59)التى أبًدا لن متوت

دينية، إنام نبني فقط أبعاد مفهوم الطبيعة الذى عده أساس فويرباخ ال

فاهلل وهو كائن كىل وغري قابل للتغري، لكنه هو نفسه الشمس "الدين، 

التى ترشق عىل كل الناس والكائنات وعىل األرض، وهو نفسه السامء 

إن الطبيعة العامة تربهن ":  Ambrosisالتى حتتوى عليها مجيًعا. يقول 

 ك إهلًا واحًدا ألن هناك عامًلا واحًدا. عىل أن هنا

ومقابل ما يشري إليه القديس بولس من أن العامل هو العمل الذى 

يمكن من خالله أن نفهم وجود وكينونة اهلل، ألن ما ينتجه املرء حيتوى 
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عىل كينونته ويظهر ما هو قادر عىل فعله. فإن فويرباخ يرى أن ما لدينا ىف 

يعة اهلل إذا ما ختيلناه فقط عىل أنه خالق أو سبب للطبالطبيعة وما لدينا ىف 

ليس كائنًا أخالقًيا وروحًيا، ولكنه كائن فيزيقى طبيعى فقط. صحيح أن 

خالق الطبيعة يتمتع بالعقل واإلرادة ولكن الذى ترغب فيه إرادته 

والذى يفكر فيه عقله ال يتطلب إرادة وعقاًل، ولكن قوى وحوافز آلية 

، ومن الواضح كام يقول (68)يائية ونباتية وحيوانيةوفيزيقية وكيم

فويرباخ أننا ندين ىف البقاء إىل اآلثار والصفات والقوى اخلاصة 

بالكائنات الطبيعية )املسببات(. ومن هنا نصل إىل نتيجة هى أننا ندين 

بأصلنا إىل الطبيعة، فهل يمكن لبدايتنا أو أصلنا أن يكمن خارج ذلك 

 .(64)له من تناقض! إال نكون منها؟ يا

ويرى فويرباخ أن كل الصفات والتعريفات اخلاصة باهلل والتى 

جتعل منه كائنًا موضوعيًا حقيقًيا ليست إال صفات جردت من الطبيعة 

وتفرتض مسبًقا الطبيعة. ومقابل هذا املحتوى املوضوعى للطبيعة نجد 

بيع والصيف الراملحتوى الذاتى الذى نلتقى به ىف الديانة القديمة بأعياد 

واخلريف والشتاء هلا تأثري عىل اإلنسان. فظواهر احلزن واألسى مرتبطة 

بموت إنسان؛ والدفء والسعادة بميالد طفل أو عودة النور والدفء 

بعد برد الشتاء وبعد حصاد وافر، واخلوف من ظاهرة فرعية، كل هذه 

 العواطف الطبيعية البسيطة متثل املحتوى الذاتى للطبيعة. 

هذا التوضيح بني املحتوى الذاتى واملوضوعى للطبيعة مهم ىف 

بيان نقطة أساسية حول فهم فويرباخ للطبيعة، ذلك أن اعتامد اإلنسان 
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عىل الطبيعة كان معناه أن عوامل الطبيعة ال تؤثر ىف شكله اخلارجى 

فحسب وإنام تؤثر ىف جوهره حتى أن اهلواء الذى يتنفسه ال يؤثر ىف رئتيه 

ل ىف عقله أيًضا وأشعة الشمس ال تيضء البرص وإنام تيضء الروح فقط ب

والقلب. وكل هذا معناه أيًضا أن فويرباخ يكره الفصل بني اإلنسان 

 والطبيعة مما يقرب بينه وبني القائلني بدين الطبيعة.

وبالرغم من أن فهم فويرباخ للدين يقرتب من فهم القائلني بدين 

ىل عة حيتوى عىل عنارص ال يقبلها فويرباخ. فعالطبيعة، إال أن دين الطبي

هو  –كام يوضح االسم  –الرغم من أن اهلدف الرئيسى من دين الطبيعة 

رحلة م –الطبيعة ذاهتا وليس شًيا آخر إال أن اإلنسان ىف مراحله األوىل 

مل تكن الطبيعة متثل له هدًفا مثلام هى ىف الواقع، لكنها  –دين الطبيعة 

عقله مما جعل رغباتنا تتخذ موقًفا خارًقا للطبيعة وبتعبري كانت ما بدا ل

ومن  (61)يقول فويرباخ: مل يكن دين الطبيعة خيلو من اخلرافات –آخر 

ه الطبيعة، فليس ىف  هنا فهو يميز مذهبه عن دين الطبيعة بقوله: أنا ال أؤلِّ

ق. ئدين الطبيعة أكثر مما ىف الديانات األخرى بام فيها املسيحية من حقا

وهى أن اإلنسان معتمد عىل الطبيعة منسجم معها، وأنه جزء منها وابن 

كام جيب عليه أن حيرتمها ويقدسها ليس كمصدر لفنائه وإنام أيًضا  –هلا 

كمصدر لبقائه؛ ألنه ال يتأتى لإلنسان أن يتجرد من كل األهواء املتطرفة 

 لرغبته ىف البقاء أو اخللود إال من خالل الطبيعة. 

 موضوعية واستقالل الطبيعة:  -ا ثالثا 

ينبغى علينا الوقوف هنا للتفرقة بني معاٍن متعددة، متيز ثالث 
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اجتاهات رئيسية ىف الفلسفة حول فكرة الطبيعة واستقالهلا عن الوعى. 

ك من تل "طبيعة فويرباخ"وعىل ضوء ذلك نستطيع أن نحدد موقع 

الرشاح د بني املفرسين واالجتاهات. وما دفعنا إىل ذلك إال التخبط الشدي

الذين تناولوا فلسفته بالرشح والتعليق، هذا التخبط الذى أوجد 

 اجتاهات متعددة ىف تفسري فلسفة فويرباخ. 

 االجتاه املادى:  – 1

وهو االجتاه الذى يرى ىف فلسفة فويرباخ استمراًرا للتيار املادى 

سفة وًقا بالفالمسب –أو مصدًرا له بالطبع  –الذى يمثله ماركس وانجلز 

الفرنسيني ىف القرن الثامن عرش. وإن مل تكن مادية فويرباخ ميكانيكية 

إذا مل يكن  –كام يرى أفاناسييف  – 40، 48بنفس درجة مادية القرنني 

يرى ىف الطبيعة العمليات اآللية وحدها، بل غريها من العمليات، حيث 

ية، إذ إن قاليد احلسارتفع بالنظرية املادية إىل مستوى أعىل بمواصلة ت

اإلنسان عنده يتلقى أول مدركاته احلسية للطبيعة من خالل 

 .(63)احلواس

وهذا التفسري نجده لدى رجال الالهوت الكاثوليكى وخاصة ىف 

ظة الذى يبدأ بمالح – "مشكلة الوجود عند فويرباخ" – "باالنتى"مقال 

انوا باخ سواء أكأن كل أولئك الذين اهتموا باالجتاه اإلنسانى عند فوير

ماركس وانجلز اللذين يزعامن جتاوزه، أم كانوا من تالميذه األرثوذكس 

من أمثال بوالن وجودال اللذين حاوال استكامل عمله، كل هؤالء رأوا 



168 

ىف أصول فويرباخ اهليجلية السبب الرئيسى ىف تردده إزاء املادية. 

 الء، فبقدريعرب عن رأى معارض متام املعارضة لرأى هؤ "باالنتى"و

ما عجز فويرباخ عن جتاوز اهليجلية يبدو واضًحا أنه ليس مثالًيا بل مادًيا، 

فهو حني يمجد واقع املادة، فإنه ال يفعل هذا من أجل إنكار واقع الفكر 

بوصفه فكًرا، بل من أجل النضال ضد جتريد الفكر اخلالص كام يتصوره 

 .(61)هيجل

مادية " باخ يكتفى بأن يلبسشرتنر لريى أن فوير "األوحد"ويأتى 

فة الفلس"الرداء الذى كان حتى اآلن من خصائص  "الفلسفة اجلديدة

. أنه مهام كانت (65)، يلبس فويرباخ ماديته خصائص املثالية"املطلقة

 –ون كام يقول ارف –اإلساءة التى تلحق االجتاه اإلنسانى الفويرباخى 

. (66)لها إىل نظرية ماديةفإنه من الصعب، إن مل يكن من املستحيل حتوي

ريخ تا"ومن هنا ذلك االرتباط الذى نالحظه مثاًل ىف كتاب ف.ا. النجه 

إن ىف هذا األسلوب اآلحادى إلعادة االعتبار "الذى يقول فيه:  "املادية

لإلنسان، هناك سمة تتأتى من الفلسفة اهليجلية وتعمل عىل فصل 

ا عفويرباخ عن املاديني. فاملادى احلقيقى هو ذ ىل لك الذى يكون مستعدًّ

الدوام لتوجيه أنظاره نحو الكل الكبري للطبيعة اخلارجية ىف سبيل اعتبار 

اإلنسان موجة ىف حميط حركة اهليوىل اخلالدة للامدية ليست طبيعة اإلنسان 

، وعىل (68)"سوى حالة خاصة ىف سلسلة السريورات الطبيعية للحياة

أنه  إىل التيار التارخيى للامدية، إال الرغم من القول بأن فويرباخ ينتمى

ليس من مجاعة املادية املبتذلة، واألطباء الفيزيولوجيني: فوجت، بشنر، 
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موليشيوت، مجاعة املبرشين املتجوليني باملادية، هؤالء املاديِّني الذين 

رز الفكر نتاج الدماغ، والدماغ يف"حيملون عىل أكتافهم املادية ىف عبارة 

ل من أج". كام يؤكد التوسري ىف مؤلفه (60)رز الكبد الصفرءالفكر، كام يف

 أن فويرباخ ليس مادًيا رغم تبجحه باملادية.  "ماركس

تفق بشكل ما وي –وهناك من يرى أن فويرباخ ظل مقيًدا باملثالية 

عىل مثاليته، إالا أن كال منهام حيدد  C.N.Starckكل من انجلز وستارك 

هبه ف عن اآلخر، فبينام يراها ستارك ىف اجتاه مذهذه املثالية بطريقة ختتل

العام وتصوره للوجود وأساسه، فإن انجلز يرى أن ذلك بحث ىف االجتاه 

اخلاطئ، ففويرباخ مثاىل نعم، لكن ىف مسائل املجتمع، أى مثاليته تتضح 

بمجرد أن تتجه فلسفته إىل الدين واألخالق، ومن هنا فهو مادى ىف 

. أن فويرباخ ىف فلسفته يتوقف (69)صفه األعىل مثاىلنصفه األسفل بينام ن

ىف منتصف الطريق، إنه ال يثق ىف لفظ املادية الفلسفى، فال يستطيع أن 

يتغلب عىل سوء الظن املعتاد بكلمة املادية. إنه ال يتفق مع املاديني متاًما 

رغم اعرتافه بأن املادية هى أساس الوجود واملعرفة اإلنسانية. ويعلق 

لز بأن فويرباخ هنا يشيع االضطراب ىف املادية. بل إن انجلز يوافق انج

 40عىل رأيه القائل بانحطاط ذلك الشكل للامدية الذى متيز به القرن 

لدى العلامء الطبيعيني، لقد كان فويرباخ بال نزاع عىل حق إذ رفض حتمل 

ف . ويعطى انجلز من جانبه مربرات ملوق(88)املسؤولية عن هذه املادية

 فويرباخ النقدى من هذه املادية ويظهر ذلك ىف أمرين، مها: 
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) أ ( إن العلم الطبيعى خالل عهد فويرباخ ال يزال ىف بدايته ومل 

يصل إىل نتائج واضحة نسبًيا.. كيف كان ىف استطاعة ذلك الفيلسوف 

الذى يعيش وحيًدا ىف الريف أن يقدر قيمة كشوف علمية نازع ىف 

ليس اخلطأ إذن خطأ فويرباخ ىف أنه مل "لوقت. صحتها علامء ذلك ا

 . "يتوصل إىل إدراك النظرة التارخيية عن الطبيعة

)ب( إن فويرباخ عىل حق حني أكد أن املادية العلمية للطبيعة هى 

وحدها ىف احلقيقة أساس رصح املعرفة اإلنسانية ولكنها ليست البناء 

مع إنسانى، فقط بل ىف جمتذاته، ففى املاركسية نحن ال نعيش ىف الطبيعة 

وهو بدوره له تارخيه من التطور، وعلمه اخلاص به، لذلك انحرصت 

املسألة ىف إجياد التوافق بني علم املجتمع واألساس املادى، ذلك ما مل يقم 

به فويرباخ. وخيلص انجلز إىل أن هذا العمل مل يكن من نصيب فويرباخ، 

ل األغالل املثالية التقليدية. الذى ظل رغم األساس املادى حمبوًسا داخ

وهى حقيقة يعرتف هبا فويرباخ نفسه ىف قوله: إذا اجتهت إىل الوراء 

 .(84)"اتفقت مع املاديني، أما إذا رست إىل األمام خالفتهم

 االجتاه احلسى التجريبيى: – 2

لقد حتول فويرباخ إىل نزعة إن مل تكن مادية فهى نزعة حسية. هذا 

. لقد كانت احلسية أكثر األسامء التى (81)"سياى"و "يهجان"ما يشري إليه 

استخدمها فويرباخ، توفيًقا للتعبري عن مذهبه من حيث إنه مجع حتتها 

أجزاء متميزة من الناحية املنطقية، فمن خالل احلواس كام يقول كامنكا 
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. إن فلسفة فويرباخ (83)أكد عىل عالقة املبارشة بام حوله من أشياء

جل ا فقد فهم اإلسهام الفلسفى له عىل أنه جتريبى كام يؤكد فوجتريبية متامً 

Vogel  ام ، ففى ع"مبادئ فلسفة املستقبل"ىف مقدمته لرتمجة

قام بتصفية ما ىف عقله ونرش مقالني خمترصين حتدث  4011/4013

بني  "لوفيت". ويقارن (81)فيهام عن أسس فلسفة اإلحساس اجلديدة

 .(85)ىل املطلقحسية فويرباخ واملذهب اهليج

إن فلسفة فويرباخ تذهب إىل أن اإلدراك احلسى واحلساسية 

واإلحساس هى األدوات الصحيحة للفلسفة واملوضوع معناه احلقيقى 

ال يعطى إال بواسطة احلواس. وليس ثمة يشء مؤكد عىل نحو مبارش ال 

يدع جمااًل للشك ما عدا موضوع احلواس واإلدراك احلسى 

قيقة والواقع وعامل احلس كل هذه عنده أشياء فاحل (86)واإلحساس

متشاهبة والوجود احلسى هو وحده احلقيقى الواقعى، كذلك عامل 

احلواس فهو وحده احلقيقة والواقع، وقد انتهى فويرباخ من هذه املبادئ 

 إىل مذهب حسى أقرب إىل املثالية منه للامدية. 

 االجتاه الطبيعى:  – 3

كام بينا  –ضل لفويرباخ نفسه الذى حتول والطبيعية هو االسم املف

مثالية مطلقة إىل طبيعية رغم ما أشيع عن ماديته، فهو ليس كام قال  –من 

زيقيًا كام وليس مادًيا ميتافي "االبن الضال للمثالية األملانية" "فندلباند"

بني انجلز. وهذه الطبيعية هى ما يراه ماركس ىف فويرباخ، ففلسفته 
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ا بالطبيعة، وال تبدى إال أقل االهتامم بالسياسة؛ مما تشغل نفسها كثريً 

 Whadsawجعل الباحث البولندى فالدسيليف ترتكفتش 

tatortjewics  لفصل يطلق عىل ا "فلسفة القرن التاسع عرش"ىف كتابه

. لقد Naturalismفويرباخ والطبيعية "الذى خصصه لفلسفته اسم 

فلسفة أن قعية، مؤكًدا أن عىل الاختذ فويرباخ فلسفة عينانية جتريبية ووا

تتحد ثانية مع علوم الطبيعة، وأن علوم الطبيعة سوف تتحد بالفلسفة، 

هذه الصلة تؤسس عىل احلاجات الطبيعية. ففى نظرية املعرفة حتول من 

العقالنية للحسية والتجريبية، وىف نظرية الوجود يمم باملثالية جتاه 

 .(88)"الطبيعة واإلنسانالطبيعة، وعنده ليس هناك يشء وراء 

إن فويرباخ يبدأ من الواقعة القائلة بأن الطبيعة هى احلقيقة األوىل 

ويرباخ حتول ف "جوستاف فرت"وأن الفكر هو احلقيقة الثانية. ويصف 

عن نظام هيجل بقوله: مل تعد الفكرة هى مالذ احلقيقة كلها، وإنام الطبيعة 

اس ن متييًزا ذاتًيا داخل الفرد احلهى مالذ احلقيقة، فالفكرة والروح يمثال

ها إن فلسفة فويرباخ بأرس". وىف إضافة أخرية يقول انجلز: (80)املادى

 .(89)تعود إىل الفلسفة الطبيعية واألنثروبولوجيا واألخالق

 االجتاه الوجودى:  – 4

وهو تفسري معظم الرشاح الفرنسيني الذين تناولوا فلسفة فويرباخ 

ة عن يائيف، فأنثربولوجية فويرباخ الفلسفية الناجتونجده أيًضا لدى برد

نقده لالغرتاب الدينى تعىل من قدر اإلنسان العيانى احلاس مقابل الفكر 



173 

 

املجرد. وصاحب القضايا األولية ومبادئ الفلسفة كام يقول هنرى 

 .(08)ارفون تشيع ىف نصوصه روح الوجودية

يها ى يتحمس فوهذا ما يؤكده برديائيف ىف العديد من كتبه الت

واب ىف فقد كان عىل ص"لفلسفة فويرباخ التى تعىل من شأن اإلنسان: 

ثورته ضد القوى التى متارس أشكال املوضوعية واالغرتاب عىل 

لقد كان فويرباخ أعظم عبقرية فلسفية ىف القرن التاسع عرش  "اإلنسان

بيعة ط"وىف كتابه  (04)اجته للبحث ىف األنثربولوجيا واإلنسان العيانى

يبني اريك فروم كيف كان فويرباخ مصدًرا للوجودية. ومن "اإلنسان

إن فويرباخ حيتاج إىل الدراسة اجلادة  B.M.Readanهنا يقول ريردان 

عىل ضوء الوجودية املعارصة، فقد ترك بصامت واضحة عىل عقول كل 

 .(01)من كريكجورد ونتيشه وهيدجر وسارتر

ودية عند ماركس الشاب وهنا من يتحدثون عن العنارص الوج

والتى تتمثل بوضوح ىف اهتاممه بمشكلة االغرتاب التى تظهر ىف 

وهذا الكتاب هو الذى يظهر مدى "املخطوطات الفلسفية واالقتصادية 

تأثره بأفكار فويرباخ. تلك العنارص الوجودية التى تشيع ىف كتابات 

ه كام ن بفويرباخ جعلت العديد من فالسفة اهليدجرية اجلديدة هيتمو

 .(03)يقول التوسري، مثل: مارتن بوبر وميشيل هنرى

والسؤال اآلن: إىل أيٍّ من هذه االجتاهات املختلفة ينتمى مفهوم 

الطبيعة الفويرباخى؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال تنبنى ىف املقام األول 
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عىل حتديد معنى استقالل الطبيعة عنده والذى قد خيتلف أو يتفق مع 

 رى نعرض هلا لتمييز مفهوم فويرباخ للطبيعة واستقالهلا. اجتاهات أخ

األول تصور املادية لالستقالل عىل أنه سبق للامدة بوجه عام عىل 

الشعور ىف الوجود وللطبيعة عىل العقل، فالعقل أو الوعى جمرد انعكاس 

أو تابع للطبيعة، ومن هنا أكدت معظم الكتابات املادية عىل أن املسألة 

ىف كل فلسفة هى مسألة حتديد العالقة بني الفكر والوجود. األساسية 

وتعترب معظم مدارس املادية أن الطبيعة )املادة( هى العنرص األسبق. 

فحوادث العامل هى األوجه املختلفة للامدة املتحركة التى ال حتتاج "

للروح لكى توجد. ومن هنا فاملادة هى الواقع األول وليست إحساساتنا 

تابع ونتاج هذا الواقع وانعكاسه، ومن هنا فاملعرفة املثبتة  وفكرنا سوى

 .(01)بالتجربة واملامرسة العلمية تنفذ إىل هذا العامل وقوانينه

والثانى هو التصور الوجودى الستقالل الطبيعة. رغم أن فالسفة 

يعطون انطباًعا بعدم االهتامم بالطبيعة،  –كام يقول ماكورى  –الوجودية 

د لدهيم القدرة عىل تقديم تفسري للطبيعة، وهناك بالفعل عمق إال أننا نج

ملحوظ ىف طريقة نظرهتم هلذه املشكلة، يظهر ذلك عن طريق التحليل 

فهم يتفقون مع التجريبية ىف اختاذ  (05)االرتدادى للوجود البرشى ذاته

موقف ضد العقالنية النظرية وال يثقون ىف املحاوالت التى تبذل إلقامة 

قبلية. وتصور هيدجر الستقالل الطبيعة يقلب التصور املعتاد فلسفة 

للحقيقة واألشياء، ففى فلسفته للوجود يوىل اهتامًما أكرب للوجود عىل 

املعرفة، ويرى أن التأمل املعرىف ليس هو األصل ىف التعامل مع الوجود، 
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وأن كل بداية من نظرية املعرفة إنام تقفز فوق األساس الذى تقوم عليه، 

ا ينخدع هبا  وأن هذه الصدارة التى تعطى لفعل املعرفة ليست إال َومْهً

 .(06)"صاحب نظرية املعرفة

وهيدجر ال يرفض نظرية املعرفة بل يرجعها إىل األساس الذى 

تنبنى عليه، واملعرفة ليست هى التى متكننا من إقامة العالقات التى 

يدجر ل. واحلكم عند هتربطنا بالعامل بل إهنا تفرتض هذه العالقة من قب

ليس عالقة بني موضوع وحممول بل هو إشارة الوجود اخلارجى، 

فالوجود واحلقيقة تنكشف لإلنسان وتبدو من ثنايا التحجب والعالقة 

هى عالقة انفتاح، وفيها ترتك اآلنية الطبيعة  Daseinبني الوجود واآلنية 

نرى فإن وتظهر وتنكشف. وهذا ما نجده لدى سارتر، ولدى ميشيل ه

كل معرفة هى ختط للذات، بمعنى أهنا حركة ختط نحو املوضوع. وهنرى 

ىف مناداته بالتجاوب العاطفى، أى ىف نظرية تقبل النفس للموضوع 

 .(08)كشف عن جوهر الوجود

والتصور الثالث هو تصور الواقعية اجلديدة الستقالل الطبيعة، 

والبدء  ء الوجود بذاته،فالواقعية اجلديدة تنادى بأسس ثالثة هى: اكتفا

 بصريورة الوجود الطبيعى، ثم استقالل الطبيعة عن الذات. 

أن هذا  –هو ما يميزها عن املادية واملثالية  –وما هيمنا إبرازه هنا 

االستقالل ال خيضع الذات للطبيعة، بل يتضمن قيام عالقة بني الذات 

ة تكون ذه العالقوالطبيعة حيتفظ فيها كل منهام باستقالله عن اآلخر. ه
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فيها الطبيعة واألشياء املادية حارضة أمام الذات وىف مواجهتها، ولن 

ينتج هذا احلضور أى نوع من التبعية. ومن هنا جيب أن ال يفهم من 

االستقالل عدم وجود أى عالقة عىل اإلطالق، بل ثمة عالقة حضور 

بيعة طبينمهام يكون العقل حمايًدا ليضعف من سيطرته وحتكمه ىف ال

 .(00)ويقلل من خضوع الطبيعة للعقل من جانب آخر

ا   املكان والزمان:  -رابعا

يرتبط ويكمل احلديث عن الطبيعة، احلديث عن املكان والزمان 

ومها ليسا جمرد شكلني للظواهر، بل رشطان للوجود. إن فويرباخ الذى 

يفيض ىف بيان العامل املحسوس يرفض وجهة النظر الظواهرية أو 

ادرية عن املكان والزمان. وكام أن األشياء أو األجسام جمرد ظواهر الال

وليست مركبات إحساسات، بل حقائق موضوعية مؤثرة ىف حواسنا، 

كذلك املكان والزمان شكالن واقعيان بصورة موضوعية للوجود وليس 

 .(09)جمرد صورتني للحساسية كام عند كانط

د فويرباخ أهنًّم أشكال ففى مقابل فهم كانط للزمان واملكان يؤك

نفى املكان والزمان ال يعنى إال نفى حدودمها ال نفى "للوجود. يقول: 

وجودمها.. إحساس ال زمنى، إرادة ال زمنية، فكر ال زمنى، وجود ال 

. فالزمان مرتبط باإلحساس، باإلرادة، الفكر، (25)زمنى.. هى خرافات

هناك زمان جمرد،  الوجود الذى ال يمكن تصورهم بدون الزمان. فليس

فاإلنسان له قدرة أن يقلب األمور، وأن يرفع املجردات إىل وجود مستقل 

رغم أن اإلنسان قد جرد الزمان واملكان من "مثل الزمان واملكان. يقول: 
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األشياء املكانية والزمانية، فإنه يفرتض مع ذلك املكان والزمان كأسباب 

يتخيل أو يتصور أن العامل،  ورشوط أولية لوجود هذه األشياء. إنه إذن

أى مجيع األشياء الواقعية، حمتوى هذا العامل له أصل ىف املكان وىف الزمان، 

ا من  حتى عند هيجل املادة ال توجد فقط ىف الزمان واملكان، بل أيض 

 .(22)الزمان واملكان

ويرى فويرباخ أن العكس هو الصحيح فليست األشياء هى التى 

، يشء مكانى وزمانى. املكان والزمان ليسا تفرتض شيًئا ما يتحرك

زمان ال –األشياء، فاملكان يفرتض شيئًا ما له امتداد والزمان واحلركة 

ًئا ما الزمان يفرتض شي –ليس باحلقيقة سوى مفهوم مشتق من احلركة 

يتحرك ىف يشء مكانى وزمانى. املكان والزمان ليسا شكلني ظاهريني 

ود، شكالن للعقل، قانون الوجود والفكر بسيطني. إهنام قانونان للوج

تلك "عىل حد سواء. الكائن هو الوجود األول. التحديد األول. أنا هنا 

هى العالقة األوىل لوجود واقعى حى، هى العالقة املؤثرة التى تقود من 

ـ "العدم إىل الوجود  ،"أنا هنا"هى احلد األول، الفاصل األول،  "هنا". ال

رج اآلخر، هلذا السبب يمكن أن نكون اثنني دون كل منا خا "أنت هنا"

أن ييسء أحدنا إىل اآلخر ثمة مكان متسع، الشمس ليست مكان الزهرة، 

وال الزهرة مكان عطارد، وال العني حيث األذن... إلخ. دون وجود 

املكان ليس ثمة حمل لنظام، حتديد املوقع )املحل( هو التحديد األول 

عليه أى حتديد آخر، بتمييز األماكن تبدأ للعقل، التحديد الذى يقوم 

 الطبيعة املنظمة، ىف املكان وحده يتوجه العقل. 
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هو سؤال الوعى اليقظ كام يقول فويرباخ.  "أين أنا؟"والسؤال 

وهو السؤال األول للحكمة الدنيوية، فاحلد ىف املكان والزمان هو املهمة 

ل ول الذى نعلمه للطفاألوىل. أن متييز املوقع )املكان( هو التمييز األ

واإلنسان البدائى، ومن ال يباىل باملكان يعمل أى يشء ىف أى مكان بال 

متييز، تلك سمة غري العاقل، فاملجانني ال يبلغون العقل إال بأن يرتبطوا 

باملكان والزمان. ترتيب عنارص متميزة ىف أماكن متميزة، افصل ىف املكان 

 .(91)ما هو منفصل ىف الكيف والصفة

إن أمهية املكان الوجودية تظهر أيًضا ىف فعل اإلنسان، الذى يلتزم 

 الذى ينبغى"بمكان حمدد وهو كام يقول فويرباخ يظهر عمل املؤلف: 

عليه أال يضع ىف متن النص اليشء الذى يكون مكانه ىف اهلامش وعدم 

وضع يشء ىف البداية خيص النهاية، فالتمييز واحلد املكانيان جزء من 

لكاتب. إن املسألة هنا هى مسألة مكان )حمل( حمدد، ونحن ال عمل ا

نتحدث عن التعني )املوضعى( ىف املحل، فإذا أردت أن تصور مفهوميًا 

املكان ىف واقعه، فإن فويرباخ يقول: إنه ال يمكن عزل املحل )املوضع( 

 عن املكان. 

 –هو سؤال كىل  "أين؟"يفجر مفهوم املكان.  "أين؟"إن السؤال 

هو كذلك معني،  "األين؟"نى، صالح لكل حمل بال متييز، لكن هذا كو

ة كلي "األين؟"ممكن هو ىف الوقت نفسه متضمن ىف هذا  "أين؟"كل 

املكان هى إذن ىف الوقت نفسه متضمنة ىف حتديد املحل. وهلذا السبب 

بالضبط ليس مفهوم املكان الكىل مفهوًما واقعيًّا وعيانيًّا إال برشط أن 
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وينتقد فويرباخ هيجل الذى ال يعطى  (93)رتبًطا بتحديد املكانيكون م

الوجود "املكان مثلام ال يعطى الطبيعة سوى حتديد سلبى، يعطى مقابل 

ليس "هذا الـ  "لست هناك، إًذا إننى هنا"اإلجيابى تعريف هو  "هنا –

هناك، شيًئا هو "ليس  "هنا"اإلجيابى. إن  "هو هنا"ليس إال، الـ  "هناك

ج يشء آخر، ذلك حد التمثيل فقط وليس حد ىف ذاته. تلك خارجية خار

جيب أن تكون موجودة. وهى غري ناقضة للعقل بل مطابقة له. بينام عند 

هيجل فإن هذه اخلارجية تعني سلبى، ألهنا خارجية، ما ال جيب أن يكون 

خارجًيا ألنه يعترب املفهوم املنطقى بوصفه هوية مطلقة مع ذاته 

 .(91)"احلقيقة

إن تفكري فويرباخ ىف املكان يقوده إىل التفكري ىف الزمان مما جيعله 

إن خارجية الوجود املكانى هى وحدها التى متثل حقيقة "يربط بينهام: 

التمييزات املنطقية. ولكن ال يمكن التفكري ىف اخلارجية إال من خالل 

ملكان ا التعاقب.. الفكر الواقعى فكر ىف الزمان واملكان. حتى أن نفى

والزمان هو دائاًم ملك للمكان والزمان ذاتيهام، حني نرى إلغاء مكاًنا، 

 .(95)"زماًنا ما، فذلك دائاًم وفقط لكى نكتسب مكاًنا وزماًنا آخر

 (S. Alexandenإن فويرباخ هنا يتشابه مع فلسفة صمويل الكسندر 
 ىف والفيزياء احلديثة حني يقول بعدم إمكانية التفكري 1958-1938)

اخلارجية )املكان( إال من خالل التعاقب )الزمان( وهى فكرة املتصل 

الزمان هل هو "املكانى )الزمكان( فالزمان هو شكل العامل..  –الزمان 
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يشء آخر سوى شكل العامل، الكيفية التى هبا تتعاقب الكائنات أو اآلثار 

 .(96)"املقررة للعامل

 طبًقا –عىل أن يوحد  وعند فويرباخ. فإن احلد الوحيد القادر

للواقع حتديدات متعارضة متناقضة ىف كائن واحد هو الزمان. تلك عىل 

األقل هى احلال ىف الكائن احلى. ومن هنا أمهية الزمان ىف احلياة، ىف 

ن إ"الوجود. ومن هنا فالفلسفة جيب أن تقوم عىل الوجود الزمانى. 

ية، ضد د التجريبفلسفة تضارب عىل الوجود بال زمان هى بالرضورة ض

 .(98)العامل املحسوس

إن الزمان الفويرباخى املقابل للزمان العقالنى الكانطى، هو زمان 

.. بال "إنسانى، إنه أقرب إىل الزمن النفسى الشعورى الوجودى. يقول: 

حد، زمن، عذاب ليس هناك كيف وال قدرة وال روح وال حب، أن 

. يقرتب فويرباخ ىف (90)"الوجود املحتاج فقط هو الوجود الرضورى

من الزمان الوجودى  "تأمالت ىف املوت واخللود"حديثه عن الزمان ىف 

فأنت فرد طاملا أنت تشعر، إن يقني وجود الفرد يتمثل "الشعورى: 

بالذات ىف إحساسه ىف إدراك املؤثرات، أن تكون فرًدا، وأنت تكون ذا 

ان، اإلحساس والزممشاعر، شيًئا واحًدا، إنك ال تستطيع أن تفرق بني 

فإن أنت ألغيت اللحظة احلالية، أى ألغيت اآلن فأنت تلغى ىف الوقت 

نفسه اإلحساس، فأنت ال تشعر بإحساسات إال بالزمان وىف الزمان 

 .(99)"وباللحظة وىف اللحظة
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 H. Bergson) إن احلديث عن الزمان ىف هذا املوضع يذكرنا بربجسون
ة يقول فويرباخ: عادة ال متثل ىف حديثه عن الديموم (1941-1859

الوقت ىف الزمان إال بشكل خط مستقيم ال ينقطع وبال هناية فليكن، 

ولكن بالنسبة للحظة بعينها فإن أى نقطة من النقط الالهنائية التى يتكون 

منها يمكن أن متثل بنقطة ماء )تتخذ الشكل الكروى( وهى تنفصل عن 

  بال إرساع وال تأخري، فأنت الاتصال اخلط املستقيم الذى جيرى دائاًم 

تشعر إال عندما تفصل نقطة املاء التى متثل اللحظة عن هذه احلدود 

الضيقة تكون أنت بكل جوهرك وكل وجودك أن فرديتك كلها 

موجودة، كل أناك يستوعبه اإلحساس باللحظة.. إن جوهر اإلحساس 

موقوف، فهو ال يوجد إال حيثام توجد اللحظات، أى تقسيامت 

، وهو أيًضا يقرتب من الزمان الوجودى، فالوجود لذاته كام (488)الزمن

إن الوجود لذاته هو "يقول الوجوديون: زمانى ىف جوهره. يقول: سارتر 

وجود شكلني للزمانية: الزمانية األصلية وهى التى تبني تركيب الوجود 

لذاته من حيث هو تزامن أو تارخيية، والزمانية النفسية وهى سلطة 

 .(484)اقعية من الوحدات أو الوقائع النفسية املتعاقبةو

إن هذه االلتفاتة الوجودية للزمان مهمة جًدا ىف الزمان الواقعى 

الفويرباخى، وذلك نظرًيا وعملًيا. إن الطبيعة إنسانية، والزمن إنسانى 

وىف افتقاًدا لإلنسان. معنى ذلك أن ضياع اإلحساس بالزمن يعنى ضياع 

ياسة والتاريخ، فاالهتامم بالزمان نظرًيا له نتائج عملية ىف اإلحساس بالس

السياسة واألخالق. وفويرباخ عىل عكس انتقادات البعض، حني يؤكد 
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واقعية الطبيعة وبالتاىل الزمان، فهو يؤكد السياسة الواقعية والتاريخ 

 "ىاملادية، واملذهب النقدى التجريب"املعاش. وهذا ما يشيد به لينني ىف 

الذى يستشهد كل منهام بفقرة مهمة أثرت متاًما  "وهم العرص"تون ىف واك

ىف ماركس: تدور حول النتائج العملية لالعرتاف بواقعية الزمان 

واملكان، اللذين يمكن لإلنسان عن طريقهام أن حيقق شيًئا ىف حياته؛ 

ألهنام املقاييس األساسية للمامرسة، فمن يستبعد الزمان وخيضع لألبدية 

 ل نفسه عن السياسة وخيضع أمام الثبات املضاد حلركة التاريخ. يفص

إن االعرتاف بالطبيعة واستقالهلا وحقيقة الزمان واملكان يعنى 

االعرتاف باإلنسان الواقعى ودوره ىف التاريخ والسياسة، واإلنسان 

الذى يعد املاهية الواعية للطبيعة أو الطبيعة املتميزة، والذى ينقلنا إىل 

قرة . يقول فويرباخ ىف الف"اإلنسان"وع األساسى ىف الدراسة وهو املوض

نفى املكان والزمان ىف امليتافيزيقا، ىف جوهر "[ من قضايا أولية: 18]

األشياء ينتج عنه ىف العمل أوخم العواقب، من يتبنى وجهة املكان 

والزمان يملك ىف احلياة واحلس، املعنى العمىل. واملكان والزمان مها 

األوليان للعمل. إن شعًبا يطرد الزمان من ميتافيزيقاه ويؤلِّه  ساناحلد

الوجود األزىل املجرد عن الزمان يطرد أيًضا منطقيًا الزمان من سياسته 

ه مبدأ الثبات املضاد للحق والعقل والتاريخ ومن هنا، فإن  (481)"ويؤلِّ

ع اإلنسان موضحماولة فويرباخ إزالة الوهم اخلياىل الذى ال ينتمى لعاملنا ب

 .(483)الفعىل واحلسى هو تأكيد ملوقع اإلنسان السياسى واالجتامعى
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 "الوعى بالزمان والتاريخ"لقد استفاد ماركس من هذه الفكرة 

التى أطلقها فويرباخ، ومن ثم استنتج أن الواقع التارخيى هو الذى خلق 

ديث عن الدولة من املجتمع وليس الرضورة املنطقية. وهذا ينقلنا إىل احل

اإلنسان ومكانته ىف الطبيعة حتى نصل إىل قلب الفلسفة اجلديدة، فلسفة 

املستقبل ليتضح أمامنا مرشوع فويرباخ كاماًل، وهذا موضوع الفصل 

 ."اإلنسان"القادم 
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 الفصل الرابع 

 األنثربولوجيا الفلسفية 

 "األنثربولوجى إىل "الثيولوجى"من 

ذهبه يا فويرباخ الفلسفية عىل نزعته احلسية ومتتأسس أنثربولوج

الطبيعى، ويقدم مقابل مثالية هيجل املطلقة فلسفة املستقبل اإلنسانية، 

فالفلسفة ترتبط أساًسا باإلنسان، باجلنس البرشى، ومن هنا كانت 

رضورة إصالح الفلسفة وحتويلها من املثال إىل الواقع، من الكىل إىل 

 العينى.  الفردى ومن املجرد إىل

ومثلام انتقلنا ىف الفصول السابقة من املجرد إىل احلسى ومن املنطق 

إىل الطبيعة فنحن نتحول ىف هذا الفصل من الالهوت إىل علم اإلنسان، 

من الثيولوجى إىل األنثربولوجى. وداللة هذا االنتقال التى نريد أن نشري 

اع ا هو االرتفإليها ليس التقليل من شأن األول )الثيولوجى( بقدر م

والسمو بالثانى )االنثربولوجى(. أى أن اهلدف هو أن يصل اإلنسان إىل 

أقىص كامالته، تلك الكامالت التى زعمت الفلسفات املثالية والالهوت 

أنه لن جيدها إال ىف السامء، ولكن ها نحن ذا، وىف فلسفة فويرباخ نلتقى 

وهو يدور حول اإلنسان  هبا ىف هذا العامل، وهذا هو حمور الفصل احلاىل،

والطبيعة اإلنسانية حمدًدا ماهيتها، موضًحا مفهوم األنثربولوجيا 

 الفلسفية، واألبعاد املختلفة للوجود اإلنسانى. 
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بينام يدور الفصل اخلامس حول أهم أبعاد اإلنسان عند فويرباخ 

أال وهو الدين. واهتامم فويرباخ بالدين يفوق اهتامم معظم الفالسفة 

ارصين، فهو يريد االنتقال به من النص إىل القلب، ومن اإليامن إىل املع

احلب كام يظهر ىف حتليله السيكولوجى للدين، وسوف نتناول بعد ذلك 

الفن واجلامل وذلك ىف الفصل السادس واألخري، عىل األخالق 

والسياسة رغبة ىف االنتقال من الفرد إىل املجتمع، وبه نصل إىل ختام 

فة عند فويرباخ التى هتدف إىل حتويل الدين إىل سياسة، تناول الفلس

والتى نجد فيها تساوًيا بني كون اإلنسان كائنًا متدينًا وبني كونه كائنًا 

 ؛ املجتمع،"األنا واألنت"فقط بل هو  "األنا"مدنيًّا، فاإلنسان ليس 

الدول والتاريخ. بذا تتجاوز فلسفة فويرباخ كل الفلسفات املثالية 

يكية لتكون بداية لكل التيارات املعارصة التى تبدأ بالطبيعة الكالس

 واإلنسان. 

 االنثربولوجيا الفلسفية:  -أوالا 

وسوف نعرض عىل التواىل لألنثربولوجيا الفلسفية، وماهية 

 الطبيعة البرشية وخصائص وأبعاد اإلنسان عند فويرباخ. 

 ىف يقدم فويرباخ فلسفة ختتلف عام سبقها من فلسفات، فهو

فاته مجيًعا يتجه نحو   ويؤكد رضورة ذلك. ومن "إصالح الفلسفة"مؤلا

مبادئ "التى تكتمل ىف  "القضايا األولية إلصالح الفلسفة"هنا جتيء 

الح أن حماوالت اإلص"حيث يعلن ىف آخر فقراهتا:  "فلسفة املستقبل
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السابقة ىف الفلسفة تتميز فقط بحسب نوعية اإلصالح أو شكله فقط، 

بحسب جنسه، وأن أية فلسفة جديدة تريد أن توجد جيب أن  وليس

فاإلنسان هو املوضوع  (4)تكون مستقلة وتستجيب ملطالب اإلنسانية

األول للفلسفة ويؤكد فويرباخ دائاًم عىل أن اإلنسان باعتبار أنه أساس 

الفلسفة، اإلنسان العادى الذى ال يتفلسف مقابل ذلك التجريد 

 .(1)"الفلسفى

نت الفلسفة ترتبط أساًسا باإلنسان، بتاريخ اجلنس البرشى وإذا كا

فإن فلسفة فويرباخ بناًء عىل ذلك تعد عالمة بارزة ىف تاريخ الفلسفة، 

فهى نقطة حتول بني فلسفة هيجل واملثالية األملانية والفلسفات املعارصة 

ه تالتى جتعل اإلنسان حموًرا هلا. وتظهر هذه النزعة األنثربولوجية ىف مقال

حيث يفرق بني فلسفة جديدة تدخل نطاق  "رضورة إصالح الفلسفة"

اريخ فلسفة تتخذ مادهتا من ت"الزمان املشرتك مع الفلسفات السابقة، 

لسفة وف "الفكر البرشى الذى قدمه الفالسفة طوال تاريخ الفلسفة

أخرى ال تلقى بااًل إىل تاريخ الفلسفة بل تتجه مبارشة إىل حياة 

 .(3)"الناس

من هنا يتساءل عام إذا كان حتويل أو إصالح أو تغري الفلسفة أمًرا و

ا وكيف يمكن ذلك؟ وما معنى التغري أو إصالح الفلسفة؟ هل  رضوريًّ

هو جمرد بحث عن فلسفة جديدة مشاهبة ملا لدينا من فلسفات؟ أم أنه 

بحث عن فلسفة خمتلفة جذرًيا؟ والسؤال املهم الذى يطرحه فويرباخ هو 



196 

ىف فهمنا القديم لإلنسان؟ أم ينبغى أن نبحث عن فهم جديد  هل نظل

 .(1)"يتفق مع مسرية الزمن؟

ى أكدها اإلجابة األنثربولوجية الت "مبادئ فلسفة املستقبل"وتعطى 

أن مهمة فلسفة املستقبل هى أن ترجع  "رضورة إصالح الفلسفة"ىف 

وأن  "جسدةية املمملكة النفوس احل"إىل  "مملكة النفوس امليتة"الفلسفة من 

 تنزهلا من نعيم الفردوس الساموى إىل جحيم البؤس اإلنسانى. 

وحيدد فويرباخ أن ما يلزم الفلسفة للوفاء هبذا الغرض، إنام هو 

فهم إنسانى واستعامل لغة إنسانية.. وإذا كان التفكري والكالم والفعل 

وم أن يبطريقة إنسانية ليس معطى إال لألجيال القادمة، فإن علينا ال

ننتشل اإلنسان مما هو غارق فيه. وكانت مبادئ فويرباخ ثمرة هلذه 

املحاولة، حماولة أن نستنبط من فلسفة املطلق أو من الالهوت 

( رضورة فلسفة اإلنسان )األنثربولوجى Theology)الثيولوجى 

Anhroplogy وأن تؤسس نقد األنثربولوجيا عىل نقد الثيولوجيا، ولذا )

 .(5)"ادئ تعرف بفلسفة األزمنة احلديثةفإن هذه املب

من "وإذا كان من اجلائز أن نقول بوجود أنثربولوجيا قبل فويرباخ 

افيزيقية أنثربولوجيا ميت"فإهنا كانت ىف املقام األول  "اليونان حتى هيجل

تنطلق وتدور حول العقل وحول كون اإلنسان كائنًا عاقاًل تتحدد ماهيته 

الذى ينطلق منه وهيتدى به ىف حياته والذى كان  بالعقل الذى يعد املبدأ

يمثل ىف الوقت نفسه اجلانب الذى يمثل إنسانية اإلنسان. ولكن هذا 
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املنطق التقليدى تغري بعد موت هيجل وبدأ العقل واملعقول يفقدان 

دورمها وتأثريمها الفعىل. وسار هذا املنحى ىف خطوات متعرجة، 

الرتدد واحلسم. ولكن تواجهه  وتأرجح بني الغموض والوضوح، بني

من العقل إىل اإلرادة، ومن اإلرادة إىل اجلسد والدوافع كان هو االجتاه 

الغالب عليه، وال نكاد نصل إىل أواخر القرن التاسع عرش حتى كان 

اجلسد قد ثار عىل العقل وخلعه عن عرشه، وأصبحت معركة إنزاله عن 

. وقد حتقق هذا التطور (6)فىالعرش هى العامل املؤثر ىف التطور الفلس

بوجود فويرباخ الذى أراد أن جيعل من الفلسفة دراسة لإلنسان والذى 

جاء ليحول الالهوت إىل أنثربولوجيا وينكر ما فوق احلس وليعلن أن 

 اجلسد وحده هو البداية احلقيقية. 

ونحن نعلم أن هذا التطور نفسه كان قد بدأ عند شيلينج خاصة ىف 

خرة التى أوضحت أن اإلرادة هى منبع الطاقة احلقيقية فلسفته املتأ

لإلنسان وأن الفكر أو العقل قد أصبح عاجًزا بالقياس إليها، ومل يعد له 

غنى عن االعتامد عىل القوى الدنيا، لكى يثبت أفكاره. ويمىض بنا هذا 

)الذى يرتبط بام ال حرص له من مالمح الشبه  –التطور إىل كريكجورد 

 واقع ، فالقلق ىف رأيه يكمن ىف"القلق"ونصل إىل مفهومه عن بفويرباخ( 

اإلنسان الذى يتحتم عليه وحده أن يكون عقاًل وجساًم ىف آٍن واحد. وأن 

حييا هذه الثنائية املتناقضة أو هذا التناقض الثنائى الذى يملؤه القلق، 

ا مهويقىض عىل توازنه. وأخرًيا يأتى شوبنهور ونتيشه اللذان خيتامن بدور

 .(8)تلك املرحلة من تطور األنثربولوجيا امليتافيزيقية
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إن البداية احلقيقية إذن هى اإلنسان ال العقل املجرد، هى احلياة ال 

التفكري، هى تأكيد الواقع مقابل الفكر، والعينى مقابل املجرد. وأهم 

رد قبل كريكجو –هدف حققته فلسفة فويرباخ أهنا رفضت ألول مرة 

شمولية املذهب اهليجىل من أجل اإلنسان  –مس وقبل وليم جي

وأظهرت أن الوعى الكىل إنام هو وعى اإلنسان، وأن اإلنسان هو احلقيقة 

. والقضية "هيجل"كانط وفتشه وال مطلق  "أنا"الواقعة وليس 

األساسية التى يؤكد عليها فويرباخ دوًما ىف كل كتبه هى إنكار اخليال 

 واألصل اإلنسانى.  الالهوتى للتأكيد عىل اجلوهر

ويتجىل برنامج فويرباخ ىف إرصاره عىل حتويل الثيولوجى إىل 

أنثربولوجى، ذلك التحويل الذى اضطلعت فلسفة املستقبل به، وأصبح 

يمثل املهمة التى أخذت عىل نفسها إنجازها، وقبل احلديث عن فكرة 

هذا  –هذه ينبغى لنا تقديم توضيح بسيط  Reductionالتحويل أو الرد 

مكانه، وهو التأكيد عىل رضورة تناول أفكار فويرباخ الفلسفية والدينية ىف 

 سياقها التارخيى احلضارى ىف الفلسفة الغربية وبخاصة ىف املثالية األملانية

عند هيجل وفشته وشيلينج، أيًضا ىف سياق الدين والالهوت املسيحى 

ح لنا أن نزعم أن مما يتي وخاصة ىف احلركة الربوتستانتية اجلديدة ىف أملانيا؛

فويرباخ ىف حتليله للدين والالهوت ربام يكون أكثر قرًبا له من غالبية 

وهذا ما يمكن أن نجده ىف إطار كل دين، حيث  –الالهوتيني املعارصيني 

 يتجاوز الدين نطاق التفسري اللغوى واحلرىف إىل فهم حضارى أشمل. 
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لفلسفية، أسس األنثربولوجيا امن فويرباخ يبدأ االهتامم باإلنسان وتت

بانحالل ف أو عىل األقل تتحدد املعامل الرئيسية هلذه الفلسفة األنثروبولوجية،

اهليجلية ظهر تيار فكرى قوى يطالب باالهتامم باإلنسان، وأْن شئنا الدقة 

فإن هذا االهتامم مل يكن نتيجة انحالل اهليجلية وإنام كان أقرب إىل السبب 

عث عىل هذا االنحال،ل ويرجع ذلك إىل ظهور فويرباخ ىف ذلك أو البا

الذى نبذ املثالية املطلقة، فمثل بذلك فرتة انتقال حاسمة، إذ كان جرًسا 

عرب عليه التفكري الفلسفى من املطلق إىل اإلنسان بلحمه وعظمه وحدوده، 

ال تتخذ كمبدأ هلا املجرد بل وجود اإلنسان  "مبادئ فلسفة املستقبل"و

. وكان فويرباخ يأمل عىل العكس من كانط أن جيعل الكائن الكىل احلقيقى

 . بداية التفلسف –ال اإلدراك البرشى  –

وىف رأيه أن الطبيعة ال يمكن فهمها إال عىل أساس اإلنسان، إذ 

إن الفلسفة اجلديدة جتعل اإلنسان املوضوع الكىل، وبالتاىل جتعل "يقول: 

ى رد أ –ا فإن الرد األنثربولوجى . وهكذ"األنثربولوجيا العلم الكىل

قابل للتطبيق، ويمكن للمرء أن  –إىل الوجود البرشى   Beingالوجود 

يقول: إن هيجل بالوضع الذى وضع فيه اإلنسان يسري وفقا لقصة اخللق 

األول وهى اإلصحاح األول ىف سفر التكوين حيث خلق اإلنسان ىف 

هى ة ال جتعل اخللق أمًرا قد انتالنهاية أخرًيا مكانه ىف الكون ولكن بطريق

 –أو فرغ منه فحسب، بل اكتمل ىف مغزاه بظهور اهلل. بينام يسري فويرباخ 

وراء قصة اخللق الثانيه وهى  –  M.Bugerكام يقول مارتن بوبر

اإلصحاح الثانى من سفر التكوين، أى خلق التاريخ، حيث ال يوجد 
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عطيا كل الكائنات احلية سوى عامل اإلنسان، اإلنسان ىف مركزه يوجد م

 .(0)"اسمها احلقيقى بشكل ال يوجد ىف أية أنثربولوجيا سابقة

وقد كان هيجل قد وضع هناية التعريفات امليتافيزيقية املجردة تلك 

التى كانت تعرف اإلنسان من وجهة نظر املطلق. أما مع فويرباخ فقد 

حددة النظر امل لوجية، وجهةبدأنا ننظر لإلنسان من وجهة النظر األنثربو

ومن هنا فإن معاجلة أنثربولوجيا فيورباخ الفلسفية مهمة بدرجة  للفرد

غري عادية لفكر عرصنا. واإلنسان عند فويرباخ يمثل املوضوع األسمى 

للفلسفة وهو ال يقصد به، اإلنسان الفرد، بل اإلنسان مع اإلنسان أو 

ذاته ال  ن الفرد ىف، فكام يقول فويرباخ: اإلنسا"األنت"و "األنا"اتصال 

يملك كينونة اإلنسان باعتباره كائنا أخالقيا أو كائنا مفكرا. فكينونة 

اإلنسان ال توجد إال ىف املجتمع، ىف وحدة اإلنسان باإلنسان، تلك 

. (9)"الوحدة التى تستقر عىل أساس حقيقة االختالف بني األنا واألنت

ول ربولوجى كام يقوإذا كنا نقف عند ماركس ىف منتصف التمرد األنث

مارتن بوبر، فإن ذلك يرجع إىل أن ماركس مل يتبني ىف مفهوم املجتمع 

دية غري الفر"عنرص العالقة احلقيقية بني األنا واألنت، وعارض ما اسامه 

 باكتشاف األنت الذى أطلق"مجاعية كانت غري حقيقية "بـ  "الواقعية

وهو حدث له نفس  (48)"الثورة الكوبرنيقية ىف الفكر احلديث"عليه 

نتائج االكتشاف املثاىل لألنا، وقد أدى ذلك إىل بداية جديدة ىف الفكر 

األوروبى متخطيا اإلسهام الديكارتى ىف الفلسفة احلديثة. وقد بني 

مارتن بوبر أن هذا الكشف الفويرباخى قد أعطاه قوة دافعة شبابه، وإن 



211 

 

اخ عىل هذا أثري فويرباعتامد نيتشه عىل الرد األنثربولوجى كبري، وأن ت

األخري عميق للغاية، وأن كان نيتشه مل يصل إىل ما وصل إليه 

 .(44)فويرباخ

وبالنسبة إىل فويرباخ فإن التحول األنثربولوجى يرتبط بمهمة 

الفلسفة، وهى العودة إىل الطبيعة واإلنسان، وهذا اهلدف يتحقق بنقد 

 وح املطلق اهليجىل ليسمزدوج لكل من املثالية والالهوت. فكام أنا الر

إال الروح املحدود بعد جتريده عن ذاته، متاًما )مثل الكائن الالحمدود( 

. وكام (41)"فإن الالهوت ليس شيئا آخر سوى الوجود املحدود جمرًدا

أن الالهوت يبدأ بشطر اإلنسان لكى يعيد فيام بعد إعالن متاثل جوهره 

ثل مع اجلوهر البسيط املتاماملنقسم مع نفسه، كذلك يبدأ هيجل بتجزئة 

ذاته، جوهر الطبيعة واإلنسان لكى جيمع فيام بعد عىل نحو تعسفى ما 

وينتج عن هذا كام يبني فويرباخ  (43)كان قد فصله أيضا عىل نحو تعسفي

أن جوهر الالهوت هو جوهر  "من قضايا أولية:  [43]ىف الفقرة 

طق هيجل هو الفكر وجوهر من ،اإلنسان متعاليا موجودا خارج اإلنسان

 .(41)"فكر اإلنسان خارج اإلنسان ،متعاليا

وكانت القضية االوىل أوضح تعبري عن ذلك وأقواه حني قال 

إن رس الثيولوجى هو األنثربولوجى، لكن رس الفلسفة "فويرباخ: 

التأملية هو الالهوت، الالهوت التأمىل الذى يتميز عن الالهوت الشائع 

هلى عيانيًّا وواقعيًّا ىف الوقت الذى كان اآلخر، ىف كونه جيعل اجلوهر اإل
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. ومن هنا فإن (45)"أى )الالهوت الشائع( ينفيه إىل ما وراء هذا العامل

مهمة األزمنة احلديثة هى تأنيس اهلل وجعله واقعيًّا، حتويل ورد 

 .(46)"الثيولوجى إىل أنثربولوجى

عمله  كانويمكن بيان ذلك ىف املصادر التى تابعها فويرباخ، و

تطويًرا هلا، وهى كتابات لوثر والربوتستانتية بوجه عام، التى قدمت 

فاإلله الذى هو إنسان، اإلله اإلنسان، أى  "األنسنة"النمط العمىل هلذه 

كام ىف  "ذاته اهلل ىف"املسيح هو إله الربوتستانتية، التى مل تعد هتتم بـ

وهبذا حتولت من  "باإلله من أجل اإلنسان"الكاثوليكية، بل هتتم 

 .(48)"ثيولوجيا تأملية إىل أنثربولوجيا مسيحية

وإذا كان اهلل بوصفه كائنًا روحيًّا ىف متناول العقل أو الفهم 

وحدمها وموضوًعا بالنسبة هلام وحدمها، فهو ليس شيئا سوى جوهر 

العقل نفسه الذى يتمثله الالهوت ىف شكل كائن مستقل متميًزا عن 

ذى يقدمه فويرباخ عىل أن الوجود اإلهلى هو جوهر العقل. والدليل ال

العقل يقوم ىف أن تعينات أو خصائص اهلل ليست تعينات للحساسية أو 

اهلل هو الكائن املستقل "التخيل بل خصائص للعقل. والقول بأن 

املوضوعى، الذى ال حيتاج إىل أى كائن كى يوجد، وبالتاىل هو موجود 

د املجرد وامليتافزيقى ليس له معنى وواقع وهذا التحدي "من ذاته وبذاته

إال كتعريف جلوهر العقل، فالالهوتى والفيلسوف التأمىل كام يقول 

فويرباخ يتصوران اهلل من وجهة نظر الفكر، ومن هنا ال يشء يمنعهام من 

 .(40)أن يامثال بني الكائن املوضوعى والكائن الذاتى )الفكر(
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حتويل  ورة الداخلية التى تريدوتنبع قضية فويرباخ من هنا، فالرض

اهلل من كونه موضوًعا لإلنسان ليصري ذات اإلنسان وآناه املفكر تنتج مما 

سبق. وإذا كانت هذه اخلطوة متت بالنسبة للفيلسوف التأمىل، أى 

االنتقال من الالهوت الشائع إىل الهوت الفلسفة التأملية، فإن اخلطوة 

 يلسوف األنثربولوجى هى مهمة العرصالتالية مبارشة التى يقوم هبا الف

احلاىل، وبالتاىل إذا كان اهلل موضوًعا لإلنسان، فإن جوهر هذا املوضوع 

 يعرب عن جوهر اإلنسان ذاته. 

 ومهمة فويرباخ كام حددها هى )حتويل الثيولوجى إىل انثربولوجى(

يعرب عنها ىف بداية املحارضة الثالثة من حمارضاته ىف هيدلربج، يقول: 

الثيولوجى هو األنثربولوجى ىف موضوع الدين، والذى نطلق عليه "

باألملانية ال يعرب سوى عن جوهر  Cattباليونانية و  Theosثيوس 

إننا نيسء فهم "ذلك بقوله:  K.Barth. ويوضح كارل بارث (49)الدين

ل من ىف العبارة السابقة عىل أهنا تقلي "سوى"فويرباخ إذا نظرنا إىل كلمة 

ين والالهوت أهنا جوهر اإلنسان الذى يؤكده فويرباخ بكل شأن الد

محاسته وطاقته كيشء مناقض لالهوت وللفلسفة التأملية. وعندما يشبه 

فويرباخ اهلل بجوهر اإلنسان، فإنه يكِّن هلل أقىص احرتام وتبجيل ممكن: 

وما هى حقيقته؟ إنه  "اهلل"من هو "دعنا اآلن نستمع إليه وهو يقول: "

. ويوضح فويرباخ ذلك بطريقة "األنا واألنت"، اإلنسان أى اإلنسان

 إن اهلل باعتباره صورة لكل احلقائق والكامالت، إنام هو"تفصيلية بقوله: 

صورة شاملة هتدف إىل إفادة الشخص املحدود، وهو صورة لصفات 
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سار األجناس وعىل م اإلنسان موزعة بني البرش متحققة ذاتيًّا ىف صورة

 تاريخ العامل. 

وبالرغم من أن اإلطار الدينى الذى انطلق منه فويرباخ هو الديانة 

املسيحية، من أجل تطوير بعض املفاهيم الربوتستانتية متابًعا لوثر. وهو 

فإننا  K.Barthىف هذا ال يناهض الالهوت الربوتستانتى كام يرى بارث 

يه من رجال الالهوت الغربيني. ويرى نرى رغم ذلك هجوًما شديًدا عل

 "جىحتويل الثيولوجى إىل أنثربولو"فويرباخ أن سبب هذا اهلجوم ليس 

 Chrstologyفقد حتول الالهوت منذ زمن إىل مسيحولوجيا 

واملسيحولوجيا هى األنثربولوجيا الدينية املوحاة )املوحى هبا(، أى 

نه يرى أن سبب هذا املذهب اإلنسانى املوجود داخل الثيولوجيا، ولك

 اهلجوم، هو بعض التمييزات األساسية حلقائق املسيحية. 

وهى عمل اختيارى  "نظام الرهبنة"ويعطى فويرباخ مثااًل لذلك 

وعفوى مسموح به، يولد من حب صوىف هلل، يوجد مكتماًل ىف انسجام 

مع ماهية الدين املسيحى، فاملسيحيون املحدثون يصيحون بأهنم يريدون 

ج بل تعدد الزوجات، ومع ذلك فهم يملكون الطموح الفردى ألن الزوا

يكونوا مسيحيني طيبني. ومع ذلك يتهمون فويرباخ حني حياول حل هذه 

 "ةالرهبنة رس املسيحية احلقيقي"املعضلة بأنه جمدف مبتدع يقول: إن 

الباطنية وأن جوهر املسيحية ال يتعارض مع املشاعر واجلسد، فألى دين 

 .(18)"أساًسا إنسانيًّا بالتأكيد يقدس احلب



215 

 

مع فويرباخ ىف ذلك حني يؤكد  "Berduaevبرديائيف "ويتفق 

الفلسفية املتمركزة حول اإلنسان مقابل مزاعم  "األنثربولوجيا"

وت زعم رجال الاله"يقول:  "الثورة الروسية"الالهوتيني، ففى كتابه 

قة، أن هذه احلقي دائاًم أن اإلنسان عقبة تعرتض سبيل الوحى متجاهلني

. إن الفلسفة انثربولوجيا ومتمركزة حول (14)"الوحى ألجل اإلنسان

اإلنسان دون أن تشعر، وعىل الرغم من أهنا تناصب النزعة الفلسفية 

العداء، فإهنا ال تستطيع أن هتاجم األنثربولوجيا دون أن تعرض وجودها 

كلة رفة هى املشللخطر، فالطبيعة اإلنسانية وإمكانياهتا الكامنة للمع

 .(11)"الفلسفية احلقة

وتبني هذه الشهادة من فيلسوف وجودى )مسيحى( أن 

األنثربولوجيا نبعت من املسيحية. فاالرتباط التقليدى بني فكرة اإلنسان 

والعقيدة املسيحية ىف اإلله املجسد، أدى إىل اعتبار اإلنسان مكتفًيا بذاته، 

د مرتبطة أساًسا باملسيحية فإن جمروإذا كانت فكرة اإلنسان واإلنسانية 

صفة اإلنسانية تستحق الدراسة حتى لو فقدت أساسها املسيحى كام 

ومن هنا رأى فويرباخ رضورة أن تتحول العقائد  ،LÖwthيقول لوفيت 

من اللغة الالهوتية إىل واقع حى من وحى الوجود اإلنسانى. ويعارض 

رتكز ىف ن اهتاممنا جيب أن يفويرباخ حتويل املسيحية، املسيح إىل إله، أل

جعل اهلل )املسيح( إنسانيًّا، وذلك ألن مشكلة املسيحية ليست مشكلة 

 .(13)ميتافيزيقية وإنام مشكلة تارخيية وسيكولوجية
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 "هتأنيس اإلل"ومن هنا يتقدم فويرباخ بمهمته األساسية، وهى 

 –إهلًا "س يأى النظر إىل املسيح )اإلله املسيحى( نظرة إنسانية باعتباره ل

ركز عىل ، فالربوتستانتية ت"إنساًنا"فقط وإنام باعتباره  "إهلًا"أو  "إنساًنا

داللة اهلل للخالص اإلنسانى، ومذهب شمولية األلوهية يغلق األبواب 

عىل اهلل داخل الطبيعة واملذهب التجريبى حيكم عىل اهلل بمعيار النزعة 

هام وجهني  وإىل الطبيعة بوصفالعلمية ىف اإلنسان وتنظر املثالية إىل اهلل

لروح كلية واحدة. ويعد هيجل ذروة هذا االجتاه اإلنسانى، ولكنه يفتقر 

لسوء احلظ إىل الشجاعة التى تدفعه إىل النتيجة املحتومة التى تتألف من 

رد كل ما هو فوق اإلنسان إىل اإلنسان، وكل ما هو فوق الطبيعى إىل 

دون الوصول إىل هذا الرد النهائى  الطبيعة وتتقطع األسباب بمذهبه

نتيجة الحتفاظه بالروح املطلق، ويرى فويرباخ أن رسالته اخلاصة هى 

 .(11)"تأنيس الروح املطلق بصورة تامة

وتظهر مهمة فويرباخ ىف كتبه وىف ردوده عىل االنتقادات املوجهة 

اليسار  اإليه. وإْن كنا قد أرشنا إىل هجوم الالهوتيني عليه، فقد هامجه أيًض 

اهليجىل خاصة باور وشرتنر اللذان انتقدا أنثربولوجيته ووجدا فيها نزعة 

ة القضية الصاحلة للحري"الهوتية جديدة. كام نجد ذلك ىف كتاب باور 

ا ىف كتاب وأيًض  "خصائص لدفيج فويرباخ"ىف مقال  "وقضيتى اخلاصة

ان الذى نريد أن نتوقف عنده لبي 4011 "األوحد وما خيصه"شرتنر 

ماهية املسيحية ىف "جدل فويرباخ وشرتنر كام ظهر ىف مقال األول 

 .(15)"عالقاهتا باألوحد وما خيصه
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ومما الشك فيه أن كتاب شرتنر حيتوى عىل نقد مهم ألنثربولوجية 

فويرباخ، ذلك أن شرتنر يلقى ضوًءا ساطًعا عىل التناقض األساسى 

 ال يقر رصاحة بصحة الذى يعانى منه كتاب فويرباخ. ورغم أن األخري

انتقادات شرتنر فإنه مع ذلك يبدى تقديره له ىف رسالة كتبها ألخيه ىف 

 إنه كتاب يصل": "األوحد وما خيصه"يقول فيها عن كتاب  4011هناية 

ىف روحانيته وعبقريته إىل أقىص احلدود، كتاب من شأنه أن يغوص ىف 

 دد خطأ. أما هجومهحقيقة األنانية ولكن عىل شكل مثري وغري كامل وحم

ضد األنثربولوجيا وخاصة ضدى فإنه يستند إىل عدم فهم وإىل ترسع، 

 .(16)"إننى أوافقه باستثناء نقطة واحدة، ألنه مل يسمنى ىف اجلوهر

وبام أن نقد شرتنر هذا قد وجد آذاًنا صاغية كثرية، والسيام بني 

ني ناطًقا حلاهليجليني الشباب الذين ظلوا يعتربون فويرباخ حتى ذلك ا

باسمهم، وبام أن فويرباخ نفسه قد شعر بأنه مركز للشكوك، فقد قرر أن 

ليًّا النتقادات شرتنر وهو النص الذى حيمل عنوان يينرش رفًضا تفص

الذى يتألف من  4015 "ماهية املسيحية ىف عالقتها باألوحد وما خيصه"

ا عىل هجامت شرتنر 40 قد أمهية هذا النوبالنظر إىل  "مقطًعا منفصاًل ردًّ

والرد عليه فإن تناوله هذا يتيح لنا توضيح مهمة فويرباخ األساسية ىف 

 ."رد الثيولوجى إىل أنثربولوجى"

يرى شرتنر أن التحرر الذى يسعى فويرباخ حلمله إلينا هو حترر 

إننا ىف جهلنا جلوهرنا اخلاص قد بحثنا عن هذا اجلوهر ىف )املا "الهوتى: 
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اآلن بأن اهلل هو جوهرنا وأن نعيده من املا وراء إىل وراء( ولكن نفهم 

 .(18)"احلياة الدنيا

إن حتليل شرتنر للمغزى الدينى والتأليهى لتحليالت فويرباخ يؤكد 

فام دفع "فهمنا لتلك الفلسفة التى تعد رصخة لتصحيح فهم املسيحية لإلله 

يدية التى لفويرباخ إىل طرح تصوره هذا هو اليأس من تلك املعتقدات التق

استناًدا إىل قوة اليأس هذه  "أراد إزاحة األوهام عنها وبيان جوهرها احلقيقى

يمس فويرباخ حمتوى املسيحية، ال لكى يرفضه، بل لكى يستوىل عليه، لكى 

ينتزعه من سامئه بجهد أخري، ذلك املحتوى الذى كثرًيا ما رغب وأبدا مل 

ن به إىل األبد. أليس هذا عبارة عيدركه، أو مل يضع يده عليه أحد، وليحتفظ 

ترصف مستلهم من اليأس األخري، ترصف نابع من الوقوف أمام املوت أو 

احلياة، وأليس هذا ىف الوقت نفسه حنينا إىل رغبة ىف املاوراء، إهنا الرغبة 

 .(10)"واحلنني اللذان يستشعرمها املسيحيون

هلل أو ادة اوىف كتابه ال حيدد فويرباخ لنفسه مهمة أخرى سوى إع

الدين إىل أصلهام اإلنسانى، وإحالهلام ىف اإلنسان نظرًيا وعملًيا عرب هذا 

مل  حيث يبني أنه "جوهر املسيحية"التحويل )الرد(. وهذا ما يؤكده ىف 

يقم إال بمهمة حتويل الالهوت إىل أصله اإلنسانى، وهبذا الرد فإن الدين 

نة املجردة للنوع اإلنسانى ككينويقدم املاهية اخلاصة باإلنسان أو املاهية 

خارجية تعلو اإلنسان، فقد أنكر فويرباخ كل ما ليس ذا أصل إنسانى 

)أو طبيعى( ىف الدين جاعاًل فكرة اهلل نفسها مثاًل أعىل وضعه الناس 

 .(19)"أنفسهم؛ وفاء باحتياجات التجربة البرشية
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نسان فاهلل انعكاس لإلنسان ذاته وهو الكتاب الذى يسجل فيه اإل

أسمى مشاعره وأفكاره وحيتفظ فيه باألسامء واألشياء املحببة إىل نفسه 

والتى يقدسها، والفكرة التى تلخص كل احلقائق التى تتسم بالكامل هى 

. ويشري هذا التعريف الذى (38)أن اإلله يسعى إىل اخلري املتناهى للفرد

سان ىف اإلن Genericيقدمه فويرباخ إىل بعض اخلصائص النوعية 

الالزمة إلدراكه الذاتى للنوع )اإلنسانى( وأن فكرة اهلل ترجع ىف تصوره 

 إىل املقوالت اخلاصة باإلنسان النوع. 

إهنا أصداء نبوءة جديدة غريبة كام يقول البريكامى ىف الفصل الذى 

ويقصد  Les Delcides "قتلة املسيح"عىل  "املتمرد"عقده ىف كتابه 

وا بنتائج حاسمة من عبارته الغامضة أن هبم خلفاء هيجل الذين خرج

.. وقد اْنَصبا عمل .اهلل بدون إنسان ليس أكثر من إنسان بدون إله

عىل التدليل عىل الفرق بني ماهيته  "جوهر املسيحية"فويرباخ ىف 

اإلنسانية وبني الفرد مرجًعا اهلل إىل اإلنسان، فالغموض ىف فكرة اهلل ليس 

إلنسان حبه لنفسه. لقد أحل فويرباخ إال الغموض الذى يغلف به ا

الفردية حمل اإليامن والعقل حمل اإلنجيل والسياسة حمل الدين واألرض 

حمل السامء. وعندما حتل كل املتناقضات التارخيية سيكون اإلله احلقيقى، 

اإلله اإلنسانى هو الدولة وحينئذ يصبح اإلنسان اإلنسانى أو البرشى 

homo homini  لإلنسان  هإلهو اإلنسانhomo homimideus  وهذه

الفكرة هى األساس الذى يقوم عليه العامل املعارص، تلك أصداء النبوءة 

 .(34)اجلديدة الغريبة التى يشري إليها كامى بعبارته األدبية ىف املتمرد



211 

يث ح "اإلنسان إله اإلنسان"وينبغى أن نقف وقفة مع تعبريه 

أى  نر ينكر أن يكون هلل )املسيح(نجده ىف الفقرة الرابعة من رد عىل شرت

كيان مغاير لإلنسان، أو أى وجود متعاٍل عليه بنفس املعنى الذى يوجد 

به إله الالهوت أو إله الفلسفة التأملية، ويشري إىل أن الدين نفسه ال يفهم 

حلساب الفلسفة التأملية أو الالهوت اللذين يفهامن الدين خطأ، فاإليامن 

ا وليست خيااًل عند املؤمنني حقيقة ملمو –باهلل  إال  وهو ليس –سة جدًّ

اإليامن باإلنسان نفسه، فاإلهلى ال يكون إهليًّا، واهلل ال يكون إهلا ىف ذاته 

ولكنه الوجود اإلنسانى املحب لنفسه، فاإلنسان ال يعرف إهلًا غري ذلك 

نى مااهلل هو الكائن الذى حيقق أ"الذى يعرفه ويتجه إليه، يقول فويرباخ: 

ا ما كانت طبيعتها.. هل أنت تشفى  البرش ويشبع حاجات اإلنسان أيًّ

املريض؟ هل تشبع اجلائع؟ إذن أنت تكون بالنسبة له رجاًل خريا، وبلغة 

شاعرية تكون له )إهلا(، ألن من يصنع سعادة اإلنسان يسميه مادًحا إهلا، 

عر ش"كام يقول الرجل للمرأة التى حيبها: أنت معبودتى، فالدين، 

 .(31)"وعىل ذلك يكون اإلنسان هو اإلله األعىل لإلنسان "مرهف

وىف هذه النقطة نستطيع أن نلمح وجوه شبه بني فويرباخ 

وبرديائيف الذى حتمس له ورأى فيه فيلسوًفا وجودًيا نصرًيا لإلنسان. 

احب أنا بطبيعة احلال ص": "احللم والواقع"كام يتضح ذلك ىف قوله ىف 

ا دمت أؤمن بقدسية اإلنسان وبالتاىل بإنسانية اهلل، فأنا نزعة إنسانية وم

 (33)ىف الواقع أؤمن بأن اهلل أكثر إنسانية من اإلنسان أو بأن اهلل إنسانى

ا كان مهى األول واألساسى ذ"ومن هنا اهتامم برديائيف باألنثربولوجيا 
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عىل الرغم من أننى مل أكن  "ويضيف موضًحا.. (31)"طابع أنثربولوجى

أتباع فولتري يوًما ما، إال أننى كنت أشاطره اهتاممه بتحرير اإلنسان،  من

. ولقد كنت طيلة حياتى متمرًدا. (35)بل أشاطره أيًضا ثورته عىل الدين

فهل يمكن أن يتمرد اإلنسان عىل اهلل! إن من املحال التمرد بدون 

هناية  ىفالرجوع إىل قيمة ُعْلَيا، ولذا فإن امللحدين املجاهدين يتمردون 

باسم اهلل وإن مل يشعروا بذلك، أى أهنم يتمردون عىل األفكار  –التحليل 

ال عىل  ،املزيفةواملعتقدات التى يصوغها الناس عن اإلله، أى عىل اإلهلة 

فعل معنى ال". وقد ظهر هذا االجتاه عند برديائيف ىف كتابه (36)اهلل نفسه

ق ل ومن أج"مشكلة اإلنسان الذى يظهر قبل كل يشء اهتاممه ب "اخلاَلا

.. لقد (38)"هذا، فأنا أعترب نفسى أنثربولوجيًّا أكثر من كونى الهوتيًّا

رصت مسيحيًّا ألننى كنت أبحث عن أساس أعمق وأصدق لإليامن 

 .(30)باإلنسان

ا فهو  يقرتب برديائيف من فويرباخ ويفرس فلسفته تفسرًيا وجوديًّ

ك من حقيقة أن تطور الفلسفة يظهر ذل (39)"من الفالسفة الوجوديني"

من مذهب هيجل إىل نزعة فويرباخ له داللة؛ ألنه يشري إىل االنتقال 

املحتوم من فلسفة التصورات الشاملة إىل الفلسفة الروحية 

وكل منهام: جعل من اإلنسان الفكرة املسيطرة عىل حياته  (18)"لإلنسان

ام حاول االجتاه حينوقد خطأ فويرباخ خطوات إجيابية ىف هذا "وتفكريه. 

 .(14)"عبور اهلوة القائمة بني اهلل واإلنسان
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ويؤكد ماركيوز أن كل الفلسفات الصادرة كرد فعل عىل مذهب 

هيجل قد سارت ىف طريق واحدة، هو نفى الفلسفة والبدء بالوجود 

اإلنسانى بلحمه وعظمه، هذا الوجود الذى يبحث عن احلقيقة وحياول 

وسيلة التحرر، بل أصبح حترر اإلنسان مرهوًنا  حتقيقها، مل يعد العقل

باإلنسان نفسه، أصبح نفى الفلسفة يعنى عند كريجوورد وجود اإلنسان 

املنعزل وعند فويرباخ )تأنيس( اهلل أو )تأليه( اإلنسان، وتضع هلذا 

 .(11)الغرض اخلطوط العامة الالزمة حلياة اإلنسان حرة بحق

ا  ية: ازدواجية الطبيعة البرش -ثانيا

إذا كان مقصد فويرباخ أن جيعل احلديث ىف الدين يدور حول 

اإلنسان بعد أن كان حموره اهلل. وأن يبني أن املوضوع احلقيقى والوجود 

احلقيقي الذى يبحثه وهيتم به هو اإلنسان، فإن ذلك يرجع ىف اعتقاده إىل أن 

حقيقة  ىإن الدين ال يعتقد بيشء آخر سو"اإلنسان هو منطلق الدين نفسه. 

. ولنا أن نتوقف هنا للسؤال عن ماهية هذه (13)"وقداسة الطبيعة البرشية

الطبيعة البرشية عند فويرباخ، تلك التى أفاض ىف احلديث عنها ىف مقدمة 

الذى يميز  "الوعى". واإلجابة األكثر شيوًعا هى "جوهر املسيحية"

ة ، ولكن حقيقأن ما يميز اإلنسان ليس جمرد الوعى"اإلنسان عن احليوان 

أن اإلنسان موجود كىل غري متناه، وال مقيد بل حر، ألن الكلية وعدم 

التحديد واحلرية ال يمكن فصلها وهذه احلرية ال توجد ىف قدرة خاصة ىف 

اإلرادة مثلام ال تكمن الكلية ىف قوة خاصة من قوى التفكري ىف العقل، فهذه 

 .(11)"إلنساناحلرية وتلك الكلية متتد عرب الوجود الكىل ل
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وإذا كان الوعى هو ما يميز اإلنسان من احليوان، فإن الوعى هنا 

ال يقصد به الوعى املحدود أو الوعى الفردى، ألن الوعى يعنى أيًضا 

اإلحساس بالنفس أو بالذات كفرد، والتمييز باحلواس، وإدراك األشياء 

مر ال اخلارجية واحلكم عليها طبًقا إلشارات حمسوسة واضحة، وهذا أ

يمكن إنكاره ىف احليوان. ولكن الوعى بمعناه الدينى يدل عىل يشء آخر. 

إذ ال يوجد إال عند الكائنات التى تعترب نوعها وطبيعتها اجلوهرية 

موضوًعا لفكرها، وهى الكائنات البرشية. فاحليوان ىف الواقع يعى ذاته 

ولكنه ال  ،كفرد، ولذا فإن لديه الشعور بذاته كمركز إلحساسات متتابعة

يعى نوعه، ومن َثما ليس لديه ذلك الوعى الذى نتحدث عنه. أما ىف 

اإلنسان حيث يوجد هذا الوعى، توجد قدرته عىل العلم؛ فالعلم هو 

التعرف عىل )النوع(. ىف حياتنا اخلاصة لنا عالقة باألفراد. أما ىف العلم 

ع لفكره موضوفإن لنا عالقة بالنوع، فالكائن الذى يمثل نوعه وطبيعته 

هو فقط الذى يمكنه أن جيعل الطبيعة األساسية للكائنات األخرى 

موضوًعا لفكرة، ومن هنا كان للحيوان حياة واحدة، أما اإلنسان فله 

أكثر من حياة، بل إنه ىف احليوان تتساوى حياته الداخلية واخلارجية، أما 

هى  "الداخليةواحلياة "اإلنسان فله حياته الداخلية وحياته اخلارجية. 

التى تتعلق بنوعه وطبيعته بصفة عامة متميزة عن فرديته، أما احليوان فال 

يستطيع ممارسة أية وظيفة هلا عالقة بنوعه وال أن يستعني بفرد آخر غري 

ذاته، عكس اإلنسان الذى يؤدى وظائف الفكر والكالم دونام فرد آخر، 

و آلخرين، فاإلنسان هتدل عىل وجود عالقة بينه وبني ا "الوظائف"هذه 
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إذ يمكنه أن يضع نفسه مكان إنسان آخر. وهلذا السبب  "أنت"و "أنا"

 .(15)يشكالن موضوع فكرة –ليس فرديته فقط  –فإن نوعه وطبيعته 

مع اخلاصية املميزة لإلنسان،  identicalونظًرا ألن الدين يتامثل 

لك ببيان ذ فإنه يتحدد مع وعيه بذاته ووعيه بطبيعته، ويوضح فويرباخ

أن الدين بصفة عامة هو الوعى بالالمتناهى، ولذا فإن الدين ال يمكن 

أن يكون شيئا سوى وعى اإلنسان بذاته، ليس باعتباره كائنًا متناهيًا 

حمدًدا، وإنام باعتباره طبيعة غري متناهية. فالكائن املحدد ليس لديه أية 

طبيعته هى حدود إشارة أو وعى بالكائن الالحمدود، وذلك ألن حدود 

وعيه، ويوضح فويرباخ ذلك بأن يرضب مثااًل بوعى الفراشة التى تقرص 

حياهتا عىل نوع معني من النبات، ال يتعدى حدود ذاته، وىف الواقع أن 

الفراشة متيز بني هذا النبات والنباتات األخرى، ولكنها ال تعرف أكثر 

ئ ونحن ال نسميه من ذلك، إنه وعى ُمتناٍه، وألنه وعى متناه ال خيط

فالوعى باملعنى الدقيق هلذه الكلمة  instinctبل نسميه غريزة  "وعًيا"

يتحد مع الوعى بالالمتناهى الالحمدود، فالوعى املحدود ليس وعًيا؛ إذ 

إن للوعى طبيعة غري حمدودة. فوعى الالمتناهى إنام هو الوعى بال تناهى 

موضوع ال حمدودية الوعى، ووعى الذات بالالحمدود يعنى الوعى ب

 .(16)طبيعتها

ما هى إذن طبيعة اإلنسان الذى يعى عن طريقها؟ وما هو التمييز 

 النوعى لإلنسان أى ما يميز تلك الطبيعة اإلنسانية؟

يعطى لنا فويرباخ حتديًدا ذا مغزى، حيث حيدد طبيعة اإلنسان 
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قوة "الواعية ىف ثالث قوى أساسية هى: العقل واإلرادة والوجدان. 

الفكر، وقوة اإلرادة، وقوة العاطفة تنتمى مجيًعا إىل اإلنسان الكامل 

Complate man،  األوىل هى نور العقل والثانية طاقة الشخصية

والثالثة هى احلب. وهذه القوى كامالت، كامالت الوجود اإلنسانى. بل 

أكثر من ذلك، أهنا الكامل املطلق للوجود، فاإلرادة واحلب والتفكري متثل 

سمى القدرات، فاإلنسان وجد ليفكر وليحب ولرييد، فنحن نفكر من أ

أجل التفكري لكى نكون أحراًرا، فالوجود هو الوجود من أجل التفكري 

واحلب واإلرادة، هذا وحده هو احلقيقى والكامل واإلهلى الذى يوجد 

من أجل ذاته، فالثالوث املقدس ىف اإلنسان يسمو فوق اإلنسان الفردى 

 .(18)"ة العقل واحلب واإلرادةيمثل وحد

ويشعرنا حديث فويرباخ بالذاتية اخلالصة، فهو حني يتساءل: 

كيف يتسنى للشاعر أن يقاوم الشعور، وللمحب أن يقاوم احلب 

وللمفكر أن يقاوم الفكر، وجييب إجابة جتعل من هذه القوى متثالت 

، يقول: اعند سانتيان "اإلحساس باجلامل"ذاتية. وجيعلنا نتذكر أفكار 

من ذا الذى ال يستمتع بقوة اللحن الذى ينساب ىف كل أرجاء العامل؟ "

ما هى قوة اللحن إن مل تكن هى قوة الشعور، وأن املوسيقى لغة الشعور، 

 .(10)واللحن وهو شعور مسموع، وأنه ينقل ذاته

يقرتب هذا التصور الفويرباخى للوعى من مفهوم سانتيانا للجامل 

ا وتذوًقا ولذة، تلك اللذة اجلاملية التى تتمثل عنده ىف باعتباره إحساًس 
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ة ال إن اجلامل قيم"ظاهرة حتويل عنرص اإلحساس إىل صفة ىف اليشء: 

نستطيع تصورها وجوًدا مستقالًّ عنا، يؤثر ىف حواسنا فندركه نتيجة 

لذلك، فاجلامل يوجد ىف اإلدراك وال وجود له ىف غري ذلك. واجلامل 

. ويوضح (19)"لذة ال حتس، ومن َثما فهو تناقض الذى ال يدرك هو

كل "سانتيانا ذلك بعبارات تكاد تكون نفس عبارات فويرباخ مثل: 

إحساس يولده فينا اليشء إنام نعتربه كام لو كان صفة توجد ىف اليشء 

ذاته، وهكذا يتألف اجلامل من حتويل اللذة إىل موضوع، أى أن اجلامل هو 

 . (58)"لذة أصبحت موضوًعا

من ذا الذى مل جيرب قوة احلب، أو عىل األقل "ويتساءل فويرباخ: 

مل يسمع هبا؟ من األقوى: احلب أو اإلنسان الفردى؟ هل اإلنسان هو 

الذى يستحوذ عىل احلب؟ أم احلب الذى يستحوذ عىل اإلنسان؟ فعندما 

جيرب احلب اإلنسان عىل أن يتذوق املوت بسعادة من أجل حمبوبته، 

ه القوى املميتة للحب هى القوة الفردية لإلنسان أم هى قوة أليست هذ

. من ذا الذى يفكر ىف أنه مل يتذوق تلك القوة الساحرة اهلادئة .احلب؟

قوة الفكر، حني تستغرق ىف الفكر )التأمل( َتنَْس نفسك ومن حولك 

فهل عندئذ تتحكم ىف العقل أم أن العقل هو الذى يتحكم فيك 

ملك ي –أجمد انتصارات العقل  –احلامس العلمى وحيتويك؟ أال يملك 

عليك الرغبة ىف املعرفة، أليست الرغبة ىف املعرفة قوة ال يمكن مقاومتها، 

قوة تغزو اجلميع؟ عندما تكبح مجاح عواطفك وتنزع من نفسك عادة أم 

عندما تنترص عىل ذاتك، أليست القوة املنترصة قوتك الشخصية؟ أليست 
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وقوة األخالقيات التى تتحكم فيك ومتلؤك  هذه هى قوة اإلرادة

 بالغضب جتاه نفسك وجتاه ضعفك كفرد. 

يعطى فويرباخ الوعى مكان الصدارة، وهذا ما نجده لدى الفيلسوف 

والذى  (R.B.Perry 1876- 1956 ) األمريكى رالف بارتون بريى

يركز هو أيًضا عىل دور اإلنسان ىف عملية اإلدراك، فمجال الطبيعة هنا: 

صوت الطيور، مناظر املراعى اخلرضاء، رائحة األزهار ليست مجيلة 

سى عندما تستغرق ىف التأمل تن"وحني يقول فويرباخ:  "بدون اإلنسان

نفسك ومن حولك فهل تتحكم ىف العقل أو هو الذى يتحكم فيك 

يريد أن يعرب عن فاعلية اإلنسان ىف عملية التأمل والتفكري.  "وحيتويك

بريى، ىف أن التأمل الذى يعنى االنتباه اليقظ الواعى، وهذا ما يوضحه 

، فهو يعنى أن اإلدراك "املنعزلة الباردة"وليس احلملقة )التحديق( 

موجه إىل موضوع لذاته وكذلك يدل عىل االستغراق الكامل، مثلام نقول 

غارقون ىف التأمل بحيث ال نكاد نلحظ معظم األشياء األخرى عىل حني 

 .(51)"اك يربز من خالل الوسط ويستحوذ عىل اهتاممناأن موضوع اإلدر

وإذا عدنا إىل فيلسوفنا نجد أن تلك التساؤالت توضح الفكرة 

الرد عىل "وىف  "جوهر املسيحية"األساسية التى يرغب ىف توكيدها ىف 

تتحدد ىف أن اإلنسان ليس شيئا دون موضوع يتعلق ". وهى "الهوتى

ية تلك التى تكشف لنا ما يقدر عليه . والنامذج العظيمة لإلنسان"به

اإلنسان هى التى تثبت حقيقة هذا القول، إذ إن هلا عاطفة واحدة تتحكم 
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فيها، أال وهى حتقيق اهلدف الذى يعترب قاعدة أساسية ملوضوع نشاطها 

واملوضوع الذى يتعلق بالذات بالصفة األساسية والرضورية ليس شيئًا 

 .(53)"وعيةسوى طبيعة الذات اخلاصة واملوض

لذلك فإن اإلنسان يتعرف عىل نفسه ىف املوضوع الذى يفكر فيه. 

التى متيز  Intentionalityوهنا يقدم لنا فويرباخ إرهاًصا بفكرة القصدية 

فالوعى ) (E.Husserl 1938-1891  الفينومينولوجيا عند هورسل

باهلدف )أى القصد واالجتاه( هو وعى ذاتى باإلنسان. فنحن نعرف 

نسان بموضوعه بمفهومه ملا هو خارجه؛ وىف هذا املوضوع تتضح اإل

. وهذا ال ينطبق عىل كل (51)"طبيعة الظاهرة، واألنا املوضوعية احلقيقية

املوضوعات الروحانية فقط وإنام عىل املوضوعات احلسية أيًضا، فحتى 

املوضوعات البعيدة عن اإلنسان تكشف عن طبيعة اإلنسان، ذلك ألهنا 

بالنسبة له وبقدر ما هى موضوعات بالنسبة له فإهنا تفعل  موضوعات

 .(55)ذلك، أى تكشف النقاب عن طبيعتها

إن اإلنسان يعترب طبيعته اخلاصة به أمًرا مطلًقا، فقدرة املوضوع عليه 

هى قدرة طبيعته. ولذا فإنه مهام كان نوع املوضوع الذى نعيه ىف أى وقت 

تطيع اتية، وىف الوقت نفسه، فنحن ال نسمن األوقات فإننا نعى طبيعتنا الذ

أن نؤكد شيًئا دون أن نؤكد أنفسنا ووجودنا. فاملطلق صار أكثر حضوًرا 

ىف صورة النوع البرشى. والقيم بداًل من أن تفرض عىل اإلنسان من 

اخلارج صارت مرتبطة به، وهذا ما جعل فويرباخ بداًل من أن يلغى اإلهلى 

هذا ما جعل ارفون يقول: إن فويرباخ ينعى عىل ينقله إىل فؤاد اإلنسان، و
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املسيحية )تدهورها( وذلك الستبعاد اإلله احلى عن طريق الهوت عقىل. 

 .(56)"ومن هنا فهو يأتى إلنقاذ اإلهلى عرب شكل إنسانية واعية

عة مفهوم فويرباخ للطبي"ويضع هذا التفسري الذى يقدمه ارفون 

 الفلسفة اهليجلية. ورغم أن مفهوماإلنسانية ىف إطار الدين املسيحى و

 إال أنه من الرضورى –سنوضحها  –فويرباخ حيتمل تفسريات أخرى 

بيان تفسري ارفون الذى يرى أنه انطالًقا من املراحل الثالث للجدل 

اهليجىل يبدأ فويرباخ ىف بيان مفهوم اإلنسانية وما يعرضه طابعها 

رادة التى متىل أفعاهلا، اخلاص، والعقل الذى يوحى هلا باألفكار. واإل

العقل، احلى، قوة اإلرادة هى قوى "واحلب الذى يؤسس احلياة املشرتكة 

كامالت وهى اجلوهر املطلق لإلنسان بوصفه إنساًنا، وهى كذلك غاية  –

وجوده، فاإلنسان يوجد لكى يعرف ولكى حيب ولكى يريد. ويتساءل 

التاىل عىل نسانية وبارفون عن السبب الذى جيعل فويرباخ يضفى عىل اإل

اإلنسان صفات ثالثة حمددة بينام هو قادر عىل مد القائمة إىل ما الهناية. 

ولكن فويرباخ باإلضافة إىل أن عينيه متجهة شطر رس الثالوث املقدس، 

يتناول هذ التقسيم الثالثى للجوهر اإلنسانى )من خالل( مراحل اجلدل 

 ري وجاهته إال أن كامنكا يقدم لنا. وإْن كان هلذا التفس"اهليجىل الثالثة

 تفسرًيا آخر خمتلًفا ويتجه بنا نحو رؤية أكثر واقعية ملفهوم اإلنسان. 

إن مفهوم فويرباخ لإلنسان يمثل فهاًم حمدوًدا. فهناك ما يسمى 

باإلنسان احلقيقى ذلك الذى يدرك القدرات واالحتياجات التى متيز 
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 نسان اخلاصة. واإلنسان الكاملاإلنسان كإنسان والتى متثل طبيعة اإل

احلقيقى كائن شامل، وهذه الشمولية ترجع إىل أنه مل يكن بطبيعته أو 

منعزاًل، أو فرًدا أنانيًّا، كام صوره شرتنر. إن وجود  "مونادا"وجوده 

اإلنسان قد تعدى فرديته وال يمكن أن نفهمه دون أن تتعدى هذه 

أو  اهني: أحدمها اجتاه الطبيعةالفردية، فقد تعدى اإلنسان الذات ىف اجت

العامل املوضوعى الفيزيقى من خالل احلواس، واالجتاه اآلخر نحو 

 .(58)الناس من خالل احلب

وإذا كانت الفلسفة احلديثة تضع اإلنسان وتضع الطبيعة ىف 

مواجهته عىل أهنا أساس اإلنسان، وعىل أهنا املوضوع األسمى واألشمل 

ها منذ اآلن أن تعترب األنثربولوجيا والوحيد للفلسفة، فإن علي

ألن الفن والدين والفلسفة والعلم  –والسيكولوجيا علاًم شاماًل، وذلك 

تبدو مظاهر أو دالالت لطبيعة اإلنسان احلقيقى أو جوهره. إن  –

اإلنسان الكامل هو ذلك الذى يتمتع باحلاسة اجلاملية أو الفنية والدينية 

لمية. وهذا اإلنسان ينبغى أن يكون حمور واألخالقية أو الفلسفية والع

 .(50)"الفلسفة احلديثة

[ من املبادئ األساسية 54[، ]15وقد كتب فويرباخ ىف فقرات ]

إن احلب واإلدراك احلسى يأخذان اإلنسان من "لفلسفة املستقبل يقول: 

ذاته، وأن اإلنسان يتعدى حدود فرديته، وتتضح طبيعته احلقة من خالل 

والتعرف عىل موضوعية األشياء اخلارجية، وذلك ألنه يشبع  الفن والعلم،

دوافعه ويكمل طبيعته ويدرك حمدوديته فقط من خالل عالقاته مع 
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سان ال يستطيع اإلن "نوع"اآلخرين من الناس ويتعرف عىل نفسه كجزء من 

 .(59)أن يعرف كل يشء بذاته، فالنوع هو الذى يستطيع أن يفعل ذلك

ا  سان الفويرباخى: أبعاد اإلن -ثالثا

واحلديث عن اإلنسان ىف فلسفة فويرباخ يطرح العديد من 

التساؤالت التى تفجرت حول فلسفته اإلنسانية التى أثارت من النقد 

والتعليقات ما يزيد كثرًيا عن ما أثارته فلسفته الطبيعية. ولكن نظًرا 

ة رالختالف الطبيعة اإلنسانية عن الطبيعة الفيزيائية، ونظًرا لكث

التأويالت حول األوىل، فلعل من اخلري أن نرتك الفرصة لفويرباخ 

ليكشف لنا بنفسه كتاباته عن حقيقة تصوره لإلنسان وعن حتديده 

 لطبيعته من خالل الوقوف عىل األبعاد املختلفة لإلنسان لديه، وهى: 

 املشاعر واجلسد، األنا واآلخر، العاطفة واحلب، املوت واخللود. 

 ر واجلسد: املشاع – 1

يبني فويرباخ ىف قضاياه إلصالح الفلسفة أن األصل الذاتى 

للفلسفة هو أيًضا أصلها املوضوعى. ويؤكد: إن علينا قبل أن نعقل 

. ومن هنا (68)"نحسه، فاملشاعر واألحاسيس تسبق الفكر "الكيف"

 Kantمن كانط  Husserl (1938-1856) فهو أقرب إىل هورسل
ر أساس الوجود، والوجود املجرد ليس له ، فاملشاع1804-1724))

وجود، واملوجود بال مشاعر ليس شيئا، ألنه سيكون كائنًا بال حساسية، 
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بال حد، بال زمن، بال عذاب ليس ثمة كيف "بال مادة. يقول فويرباخ: 

وال قدر أيًضا ليس ثمة روح وال عاطفة وال حب، فالكائن جمموعة من 

ذا النحو فقط يمثل الكائن الرضورى، ال تكتمل، وهو عىل ه "املطالب"

ال حاجة إليه، ومن هناك فالكائن املحروم من  "مطالب"إن وجود بال 

( ال يشعرنا أيًضا )باحلاجة( إىل الوجود، needكل مطلب )= حاجة 

الكائن الذى ال يتعذب، الكائن الذى ليست له مطالب وال حاجات 

ال أمل، عذب، أن كائنًا بليس إنساًنا، يستحق الوجود من يستطيع وأن يت

 .(64)بال كينونة ليس شيًئا، إنه كائن بال حساسية، بال مادة

إن هذه الفقرة وما سيتلوها من استشهادات تبني لنا اهتامم فويرباخ 

بتلك اجلوانب التى طاملا أغفلتها الفلسفات العقلية، التى جعلت ماهية 

ز إىل ملشاعر والغرائاإلنسان هى التفكري والعقل املجرد بينام هبطت با

مرتبة دنيا، أو استبعدهتا كلية، حتى جاءت الفلسفة الوجودية التى 

اهتمت بتلك النواحى التى جتاهلتها العقالنية. ويبدو فويرباخ هنا سابًقا 

عىل الوجودية ومرهًصا هبا قبل كريكجورد ونيتشه. فهو ينتقد الفلسفات 

 أى إن فلسفة ال حتتوى عىل" املجردة العقالنية املضادة للشعور واحلياة

مبدأ منفعل هى فلسفة تصادر عىل وجود بال ديمومة، عىل كيف بال 

إحساس، بال كينونة، عىل احلياة بال حلم وال دم، إن هذه الفلسفة مثل 

 .(61)"فلسفة املطلق البد أن تكون ضد التجريب وضد املحسوس

اى دلتومن هنا يمكن أن نضم فويرباخ إىل فالسفة احلياة مثل 

وبرجسون وفالسفة الشعور مثل هورسل، لنستمع عليه ىف عبارات مثل 
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إن أدوات الفلسفة وأعضاءها اجلوهرية هى: "تلك التى يقول فيها: 

الرأس مصدر الفاعلية واحلرية، والفؤاد مصدر الشعور والعاطفة 

واملحدودية احلسية، الفكر هو مبدأ املدرسية، احلس مبدأ احلياة. فمن 

جود يتحد احلس والفكر، االنفعالية مع الفاعلية حيث احلياة حيث الو

 .(63)"واحلقيقة

و أ "اجلرمانى –الغاىل "ويظهر ذلك أيًضا ىف حديثه عن مبدئه 

العنارص عليه العناية ب –الفرنسى األملانى: فالفيلسوف مثل الفلسفة 

ون كى يكون حقيقًيا، ولكى يك –الذاتية مثل العناية باملوضوعية متاًما 

الفيلسوف متفًقا مع احلياة واإلنسان جيب عليه أن يكون من دم غاٍل 

ني رأينا إذا قارنا األملان بالفرنسي"جرمانى، وكام يقول ليبنتز:  –)فرنسى( 

عند الفرنسيني حيوية أكرب ىف الفكر املبدع مقابل دقة ومتاسك عند 

زاج هو امل األملان، ويمكن القول بحق أن املزاج األكثر مالءمة للفلسفة

اجلرمانى، وإذا كان الطفل أباه فرنسًيا وأمه أملانية فالبد أن يؤدى  –الغاىل 

، فإن فويرباخ يقول هذا صحيح متاًما "هذا النتاج إىل عقل فلسفى جيد

دأ وهو مب"ويكفى أن نجعل األم فرنسية واألب أملانيًّا. إن إهلام الفؤاد 

ؤاد يصنع ثورات، الرأس )فرنسى(. أما الف "مؤنث حسى مقر املادية

يصنع إصالحات، الرأس يضع األشياء ىف حالة ثبات، الفؤاد يضعها ىف 

وحيث توجد احلركة، االنفعال، اهلوى، الدم، احلساسية  –حالة حركة 

 .(61)"تقيم الروح
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والفلسفة اجلديدة تتعامل مع الوجود ليس بالفكر ولكن باحلواس 

هو وجود احلواس،  "سمفالوجود الذى يستحق هذا اال"ومن هنا 

احلدس، الشعور، احلب. فمن خالل الشعور العاطفة، احلب يملك الـ 

هذا املفرد احلب وحده وليس ىف الفكر املجرد فيكشف رس الوجود، 

احلب انفعال واالنفعال وحده حمك الوجود، فاملوضوع هو موضوع 

 .(65)"واقع أو ممكن لالنفعال

يتعرف  ، ففى الشعور والعاطفةتستند الفلسفة اجلديدة إىل الشعور

ور ال يريد والشع "الشعور ىف الوعى"كل منا عىل حقيقتها، فالفلسفة هى 

موضوعات وكائنات جمردة ميتافيزيقية أو الهوتية، إنه يريد موضوعات 

ومن هنا يدعو فويرباخ إىل وحدة العقل  (66)وموجودات واقعية حسية

ة للحقيقة وحدة الرأس والقلب. الرأس والفؤاد، فالوحدة املطابق

والقلب. والفلسفة اجلديدة إذ جتعل املوضوع األساس واألسمى للفؤاد 

اإلنسان املوضوع األخري واألسمى للفهم وتؤسس وحدة عقلية "

للرأس والقلب، للفكر واحلياة، ىف حني كانت الفلسفة القديمة تبدأ 

يس ملًكا لأنا كائن جمرد، كائن مفكر وبالتاىل جسدى ليس منى و"بقضية 

جلوهرى، وتنكر حقيقة اجلسد، فإننا نجد فلسفة فويرباخ؛ وهى هنا تتفق 

ىف اعرتافها بحقيقة اجلسد مع الوجودية وفلسفة الوجود فتبدأ من الواقع 

[ من مبادئ فلسفة املستقبل، 39احلسى واجلسد، كام نجد ىف الفقرة ]

 .(68)"أنا كائن حسى وجسدى هو أناى، جوهرى"حيث يقول: 
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رتاف ىف بداية الفلسفة التى يتضح فيها االع"ذلك يؤكد ىف مقالته ك

بحقيقة اجلسد الوجودية والتأكد عىل األنا عيانية ومادية، حقيقة اجلسد. 

فاألنا عيانية ومادية واإلنسان طبيعى فيزيقى حسى: إنك فيزيقى بكل ما 

حتمله الكلمة من معنى ولو فقدت حواسك سترصخ ىف أمل عظيم آالف 

وإذا كان  (60)رات يومًيا ستصبح ناقًصا إذا فقدت حاسة من احلواسامل

فقدان حاسة من احلواس يمثل نقًصا فإن فقدان اجلسد عدم، ورفض 

اجلسد انتحار، فاجلسد مقولة أساسية ىف الفلسفة الفويرباخية، تظهر أعىل 

صور االهتامم هبا ىف رده عىل شرتنر، حيث يعرتف باألمهية الكربى 

فمثاًل إذا مل أعرتف "يساوى بني إنكار اجلسد واالنتحار للجسد و

بجسدى، إذا فصلته عنى، إذا استشعرت ىف العمليات التى يقوم هبا 

بكلمة  –جسدى سدوًدا أو تناقضات تتعارض مع موقعى وإذا عمدت 

 .(69)"إىل رفض جسدى سأكون قد اجتهت شطر االنتحار -واحدة 

 موقف فويرباخ من مشكلة وعلينا ىف هذا السياق اإلشارة إىل

كام ظهرت ىف فلسفته. لقد انطلق فويرباخ ليلعن من  "النفس واجلسد"

خالل احلساسية مشكلة النفس واجلسد التى شغلت الفلسفة احلديثة منذ 

يكارت، حيث تعمقت هذه املشكلة وأدت إىل ثنائية خطرية شطرت 

نائية اوز هذه الثاإلنسان والعامل والفكر األوربى بعمق وبدأت حماوالت جت

إما بتغليب اجلسم والعامل واملادة والتجريب أو بتغليب النفس واإلنسان 

والفكر أو بظهور واحدية حمايدة جتمع بينهام، فإذا كانت الفلسفة املجردة 

قد وقفت حائرة أمام مشكلة التأثري املتبادل بني اجلواهر املختلفة، كتأثري 
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هنا ستطيع حل املشكلة عىل اإلطالق، ألاجلسد عىل النفس فإهنا مل تكن لت

كام يرى فويرباخ قد جعلت من تلك اجلواهر كائنات عقلية جمردة وألغت 

احلساسية التى يمكنها وحدها أن حتل رس التبادل بينهام. إن الفهم املجرد 

يفصم عرى الوحدة الطبيعية بني اجلسم والعقل، وهو يعزل كال منهام عن 

جعل منهام جوهرين مستقلني ثم حياول بعد اآلخر بطريقة مصطنعة لي

ذلك أن يؤلف بينهام بطريقة مصطنعة أيًضا؛ ألن هذه املحاولة تتطلب 

حتديدات، جمردات جيرى فيها الفكر البعيد عن الواقع عىل هواه، أما 

احلساسية فال تغفل عن الروابط الفعلية القائمة بني اجلسد والنفس، وهلذا 

 ت بَأرْسها؛ ألهنا نجمت عن انفصال مصطنع. فإهنا ال تعرتف باملشكال

هكذا يرفع فويرباخ مشكلة النفس واجلسد بالرجوع إىل املوقف 

الطبيعى الذى يبدو بدهيًيا لإلنسان السوى؛ فجسدى معطى ىل بصورة 

مبارشة، ونحن متحدان وحدة أصلية. واختالف اإلنسان عن احليوان ال 

تلف إن اإلنسان ال خي"إلنسان كله، يقوم عىل الفكر وإنام يقوم عىل كيان ا

أبًدا عن احليوان عن طريق التفكري وحده، بل إن كيانه كله هو الذى 

يفرقه عن احليوان، ومع ذلك فإن اإلنسان الذى ال يفكر ليس إنساًنا، ال 

ألن التفكري هو السبب، بل ألنه هو النتيجة الرضورية واخلاصية املميزة 

ة هنا أيًضا إىل جتاوز جمال احلساسية لكى ملاهية اإلنسان، ولسنا بحاج

 .(88)نعرف أن اإلنسان كائن يتفوق عىل احليوان

يزيد فويرباخ األمر وضوًحا فيبني أن حساسية احليوان جزئية، أما 

حساسية اإلنسان فهى كلية، وهى هلذا تنطوى عىل التعقل كام تنطوى عىل 
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س . صحيح أن حوااحلرية التى متكنه من أن يسلك سلوًكا غري حيوانى

احليوان أكثر حدة من حواس اإلنسان، ولكنها تكون كذلك ىف عالقتها 

ا بحاجاته، وهذا التحديد الذى  بأشياء معينة مرتبطة ارتباًطا رضوريًّ

يقرصها عىل أشياء معينة هو الذى يزيدها حدة إن اإلنسان ال يملك 

هذا  ىفحاسة الشم التى يملكها كلب الصيد أو الغراب، لكن السبب 

يرجع إىل أن حاسة الشم عنده أشمل وأكثر حرية بحيث ال تكرتث 

بالروائح اخلاصة، وإذا اتسع جمال احلاسة وارتفعت فوق احلدود اجلزئية 

واالرتباط باحلاجة فقط ارتفعت إىل مستوى األمهية والكرامة املستقلة 

 .(84)والنظرية: إن احلس الكىل هو الفهم واحلساسية الكلية هى العقل

ويستطرد فويرباخ فيقول: إن لإلنسان معدة إنسانية ال حيوانية، 

وهلذه احلقيقة معنيان: فهو ال يقترص عىل أنواع معينة من الطعوم 

واألغذية، كام أنه متحرر من النهم الذى ينقض به احليوان عىل فريسته: 

اترك إلنسان رأسه وأعطه معدة أسد أو حصان، وستجد أنه كف عن "

نساًنا. أن املعدة املحدودة ال تالئم احلس املحدود، أى احلس أن يكون إ

احليوانى. وهلذا فإن العالقة األخالقية والعقلية التى تربط اإلنسان 

باملعدة ال تقوم إال عىل التعامل مع املعدة بوصفها كياًنا هبيميًّا ومن يوقف 

فوض ي اإلنسانية عند املعدة ومن يضع املعدة ىف زمرة احليوانات فإنام

. وىف هذا السياق يمكن تفسري عبارة (81)اإلنسان حق التوحش ىف املأكل

بمعنى أن  Man what he eat'sاإلنسان هو ما يأكل " املهمةفويرباخ 

ن كانت تنطلق من قاعدة حسية إال أهنا إاإلنسان هو مجلة اختيارات و
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ختضع لرضوب متنوعة من التكيف والتوجيه واالنتقاء. فإذا كانت 

فلسفة القديمة ىف تناقض ونزاع مع احلواس عامة )واجلسد خاصة( ال

بقصد منع التمثالت احلسية من تلويث املفاهيم املجردة، فالفيلسوف 

اجلديد يفكر ىف انسجام وتوافق مع احلواس. بينام كانت الفلسفة القديمة 

تقر بحقيقة املحسوس ولكن بطريقة جمردة غري واعية نجد الفلسفة 

 .(83)رتف بحقيقة املحسوس فرحة مبتهجة بطريقة شعوريةاجلديدة تع

 األنا واآلخر:  – 2

احلديث عن األنا واآلخر حديث عن التحول من الفردية املنعزلة 

إىل اجلامعية، وهو حديث يمس ىف الوقت نفسه أهم مشكلة من مشاكل 

الفلسفة الوجودية، مشكلة املشاركة واالتصال بني وعى وآخر وهو، 

. ونجد عند الوجوديني بداية هذا "فلسفة احلوار"ًها معارًصا يمثل اجتا

االهتامم املعارص، حيث يعالج ياسربز ذلك ىف املجلد الثانى من كتابه 

 "املجتمعالعزلة و"وبرديائيف ىف عدد من كتبه وىف مقدمتها  "الفلسفة"

، الذى يرى ىف كتابه M.Buberوكذلك الفيلسوف املعارص مارتن بوبر 

أن فويرباخ يثري  Between man and manنسان واإلنسان بني اإل"

مسألة غاية ىف األمهية بالنسبة لعرصنا وهى حديثة عن اإلنسان. وليس 

اإلنسان كفرد، لكن اإلنسان مع اإلنسان أو االتصال بني اإلنسان 

فالفرد ال يملك ماهية اإلنسان ىف ذاته، فكينونة  "واألنا واألنت"واآلخر 

جد إال ىف املجتمع ىف وحدة اإلنسان واإلنسان، تلك التى اإلنسان ال تو

كد . ويؤ"األنت"و "األنا"تستقر عىل أساس حقيقة االختالف بني 

 .(81)حتمسه هلذه األفكار التى أعطته قوة دافعة ىف شبابه "بوبر"
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يًقا باحلب، فاحلب يتصل اتصااًل وث "األنا واألنت"وترتبط فكرة 

ى ىف من اكتفائها الذات "األنا"تى خترج هبا بالشخصية، وهو الوسيلة ال

فاملطلب األساسى لألنا هو االتصال الروحى  "ألنا أخرى"طلبها 

 ال حيدث"باألنت أكثر من مواجهة املوضوع. وكام يقول برديائيف: 

االتصال الروحى احلقيقى واالنتصار احلقيقى عىل العزلة إال عندما 

 .(85)"لة احلب والصداقةىف حا "األنت"مع الـ  "األنا"تتوحد 

والدين أيًضا عند برديائيف ال يوجد فقط بني اهلل واإلنسان، ولكنه 

أنه ". ويوضح ذلك ىف (84)رابطة أساسية بني اإلنسان وبني جنسه أيًضا

ىف أعامق العزلة ينمو ىف اإلنسان الشعور بالشخصية وأصالته وتفرده 

ال روحى مع أنا فيتوق إىل اهلرب من سجنه الوحيد ليدخل ىف اتص

ـ .آخر ، واألنت تتلهف اخلروج من سجنها "نحن"أو الـ  "أنت".. مع ال

لكى تلتقى بأنا أخرى ولتجعل من نفسها شيًئا واحًدا مع هذه 

 .(88)"األنا

التى أرهص هبا  "األنا واألنت"ونجد لدى فويرباخ أصول فكرة 

هبا  ثالث مراحل مرا  Xancaireقبل فالسفة الوجودية. وحيدد لنا 

التصور الفويرباخى للعالقة بني األنا واألنت يمكن أن نتتبعها عىل 

 الوجه التاىل: 

ىف الفرتة املثالية كان فويرباخ ال يتصور أى لقاء حقيقى بني البرش،  - 4

إال ذلك الذى يتم ىف الفكر، وأى اتصال حسى أو اجتامعى بني 
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وى عىل مست البرش ليس إال انعكاًسا لوحدة ذهنية يمكن حتقيقها

 . la Raisonالعقل 

ىف املرحلة الثانية جعل فويرباخ من اإلنسان كائنًا غري حمدود يشيع   - 1

ىف كل إنجازات اإلنسان، فاإلنسان وهو يعرف، وهو حيب، وهو 

يريد أن يصبح إنساًنا ومن أجل هذا يتجاوز ذاته كفرد ليصبح 

ه املرحلة إىل يمهد منذ هذ Xhancaireإنسانيًّا وقد كان فويرباخ 

لكنه آخر بالرضورة شبيه بى، أما الثانى  "L'auterاآلخر "لقاء 

الذى يربط بني  "اللقاء الذى يقوم عىل احلوار"وهو  "أنت"لقاء 

طرفني )األنا واألنت( ىف عالقة قوية مل يكن قد تبلور بعد، كام 

 ىف "اجلنس البرشى"وقد كان حتطيم مقولة  4013سيحدث عام 

هو الذى سمح بتعقل حقيقة اللقاء املحسوس  هذه املرحلة

 للذوات. 

و بالنسبة لفويرباخ أساًسا ه "األنا"وىف املرحلة الثالثة أصبح   - 3

، ويبدو أن الطابع التجريبى "املرآة"أما األنت فهى  "الرجل"

الواقعى للفلسفة اجلديدة قد سمح لفويرباخ أن جيعل احلقيقة 

وجد ة. وبالنسبة لفويرباخ ال يالبيولوجية العضوية حقيقة مطلق

فال وجود  etre humain en son esrritكائن إنسانى ىف ذاته 

ليشء ما ىف كل روح إنسانى جيعل هذا الكائن يتميز بالنوعية 

أطع احلواس فأنت ذكر من قمة رأسك إىل "اإلنسانية. يقول: 

عن كينونتك احلسية والذكرية  "فكر"الذى تعزله  "أنا"قدميك أن 
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نتاج للتجريد، لديه قدر من احلقيقة يتساوى أو يقل عن فكرة  هلو

املائدة األفالطونية املتميزة عن املوائد الواقعية ولكن تذكر، فأنت 

 .(80)تتجه أساًسا وبالرضورة إىل أنا أخرى أو كائن آخر هو املرآة

ال أستطيع أن أشعر بنفسى أو أن أتعقل ذاتى "يرى فويرباخ أننى: 

آة دون أن أجتاوز ذاتى، دون أن أربط هذا اإلحساس أو كرجل أو كامر

الشعور للذات بمفهوم كائن آخر متميز ومع ذلك يكون مقاباًل هلا. فاألنا 

عنده يمثل اآلخر، بينام يمثل ىف عني الالهوتى أو الفيلسوف املثاىل النفى 

negation،  ومن هنا تظهر االزدواجية الفويرباخية التى تقابل الرأس

 . ية الفرنسية بالروحانية األملانية وظاهر الفكر بباطنه والدين بالفلسفةواحلس

أن نتذكر  "األنا واألنت"ومن الطبيعى ىف هناية احلديث عن 

إذا الفويرباخى باعتباره جتريًدا، ف "اإلنسان"شرتنر الذى رفض  "أوحد"

 Unique gnlomporbleكان شرتنر يرى أن األوحد متميز ال نظري له 

ذو طبيعة مذكرة وإذا  "األوحد"قارن، فإن فويرباخ يرى أنه أى غري م

يرد فويرباخ: لكن هل أنت أكثر من  "أنا أكثر من إنسان"قال األوحد 

ة ماهي"ذكر؟ أليست أنيتك مذكرة؟ وتوضح لنا الفقرة التاسعة من 

 . "األنا واألنت"مفهوم  "املسيحية ىف عالقتها باألوحد وما خيصه

أس إىل القدمني، ولكنك كذكر تنتمى أساًسا أنت ذكر من الر"

وبالرضورة إىل أنا، أو إىل وجود آخر، إىل املرآة، ولكى أعرف كفرد ينبغى 

أن تشمل معرفتى ىف نفس الوقت املرآة، أن معرفة الفرد هى بالرضورة 
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معرفة الفردين، لكن اثنني ليس له حتديد أو معنى بعد اثنني تأتى الثالثة، 

فل، لكن هذا الطفل هل هو أيًضا أوحد غري مقارن؟ ال أن بعد املرآه الط

احلب يدفع إىل زيادة الطفل واحلب الذى يقترص عىل طفل وحيد يصبح 

نقًصا ىف احلب جتاه أطفال آخرين ممكنني. وقد يصبح نقًصا ىف احلب جتاه 

 األنا (89)"هذا الطفل األوحد الذى يتمنى أًخا صغرًيا أو أختًا صغرية

 بالرضورة تتطلب احلب والعاطفة.  واألنت

 احلب والعاطفة:  – 3

إن أوثق العالقات بني األنا واألنت هى عالقة احلب. إن حبك 

لآلخرين يدلك عىل نفسك، وأن احلقيقة تتكلم معنا وليس من خالل 

ذاتنا املنكفئة عىل نفسها، وإنام من خالل اآلخرين، فاألفكار تتولد من 

، ومن احلديث بينهام، فشخصان يعدان أمرين االتصال بني إنسان وآخر

أساسيني إلنجاب شخص ثالث من الناحية الروحانية، ومن الناحية 

اجلسامنية )الفيزيقية(. إن اإلنسان مع اإلنسان هو املبدأ األول واألخري 

للفلسفة وللفلسفة الكلية، ذلك أن جوهر اإلنسان موجود فقط ىف وحدة 

مبنية عىل االختالف احلقيقى بني األنا  اإلنسان مع اآلخر، وهى وحدة

واألنت وحتى عىل مستوى الفكر، فأنا باعتبارى فيلسوًفا أعيش بني 

 .اآلخرين.

وهذا ما يتضح ىف أول وأهم كتابات فويرباخ والذى أثر ىف جمرى 

غري "الذى يقول فيه:  "تأمالت حول املوت واخللود"حياته كلها 
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 "هوجود"سه وحييا بمفرده أن صحيح القول بأن اإلنسان يوجد لنف

يعرب هبذه  exister، فالذى يقول موجود "العدم"لنفسه يتساوى مع 

الكلمة البسيطة عن كثرة العالقات املتبادلة وجيد نفسه ىف تركيبات 

 rienأو الالشئ  Neat "العدم"عديدة مع أكثر من وجود ومن يقول 

إن  "parfaite onl'isolati"  (08)يعرب هبذه الكلمة عن العزلة التامة

 اإلنسان حيب، بل هو جمرب عىل أن حيب، واحلب هو الوحدة بني البرش. 

عندما نحب، ال نحب عرب شخصنا لكن عرب جوهرنا، الذى هو 

جوهر اآلخر، ويتكون من ذلك رابطة جوهرية بيننا وبني اآلخر. حني 

نحب نصبح أكثر ثراء وأكثر عمًقا وأكثر قوة من الشخصية املجردة. 

احلب هو اندماج اجلوهر والشخصية، ومن هنا فإن بعض كبار الصوفية 

إذا شعرت باحلب "ىف العصور الوسطى كانوا عىل حق حينام قالوا 

ستستطيع أن تقول إنك شعرت بالعامل كله. ويضيف فويرباخ: عندما 

تعرتف ذهنيًّا وجدليًّا باحلب تستطيع أن تقول إنك تعرفت عىل الكل، 

 .(04)"اهلل، املوت تستطيع أن تعرف

ن واقع الكائ"إن أروع ما ىف احلب هو تلك القوة التى يتأكد هبا 

، فاحلب هو الشهادة ىف كل كائن حى عىل استحالة احلياة املنعزلة. "اآلخر

إن حب اآلخر، حب الغري بوصفه غرًيا مغايًرا يدعوًنا إىل اخلروج من 

ب تشعر سنا، فإنام باحلذاتنا، وإىل حتطيم حدودنا اخلاصة وإىل ختطى أنف

قطرة املاء أن البحر كله مشغول بنشداهنا. وهكذا جيد كل كائن ىف غريه 
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مفتاح ذاته فينكشف له الدور الذى يستطيع أن يلعبه ىف كل أوسع منه، 

ومن هنا فإن احلقيقة التى  (01)ويصبح احلب دربة عىل طريق عشق العامل

وسة بني رباخ هى املحبة امللمسيشهدها العامل ىف املستقبل كام يقول فوي

 اإلنسان وأخيه اإلنسان. 

احلب ارتباط وتواصل. ومن األفضل عند فويرباخ بداًل من القول 

بأن اهلل جيب أن نقول اهلل هو احلب، وعىل هذا النحو نثرى ونوسع مفهوم 

فاحلب قانون  (03)احلب. فاحلب هو مشاركة وانسجام، ارتباط وتواصل

س الصفات التى يعطيها هراقليطس للوغوس، فهو يعطى له فويرباخ نف

ال يكون احلرارة والدفء فحسب للمحافظة عىل الوجود بل هو نار 

تدمر، ال إثباتنا فحسب بل نفينا أيًضا، خيلق وحيرق ينبى وهيدم، يقرر 

ويلغى، يعطى احلياة ويفنيها، احلب هو ىف نفس الوقت وجود وعدم، 

 .(01)حياة وموت

ك مليتافيزيقية هو أن هنتم باليشء هو الرغبة ىف امتالاحلب ىف اللغة ا

هذا اليشء، هو األمل ىف وجوده أو تدمريه، احلب إذن هو الوجود الذاتى 

واملوضوعى، فنحن ال نوجد إال ىف كوننا نحب، ووجودنا ال يتحقق إال 

إذا أعطى الواحد منا نفسه إىل وجود آخر، إنه موت حب الذات، ومن 

، فنحن لسنا شيئا مادمنا منفصلني عمن "ا واألنتاألن"هنا ارتبط 

وال نكون إال حني ندخل أنفسنا داخل من نحب، أو احلب  (05)"نحب

هو تالقى األنا واألنت دون واسطة، ومعنى هذا أن العالقة التى تنشأ 

بني املحب واملحبوب هى عالقة مبارشة وال تستند إىل حدود أو وسائط 
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عن احلب ينبع من فقر الشخصية، فمن أو حلقات اتصال. إن العجز 

السهل عىل املرء حني تكون ميوله حمدودة أن يشبعها بكل بساطة دون أن 

وأما حني يشعر اإلنسان بأن لديه الكثري  "يشعر بأدنى حاجة إىل اآلخر

من امليول التى مل تتحقق بعد وحني حيس ىف أعامق نفسه بام ينطوى عليه 

 .(06)"النفس احلاجة إىل اآلخروجوده من نقص، فهنا تنشأ ىف 

ومن احلب نصل إىل فكرة املرآة عند فويرباخ، وهى فكرة زاد 

االهتامم هبا حالًيا، وإن كانت ترجع إىل أفالطون، وهى تظهر لدى هيجل 

ىف العرص احلديث وإن كانت أكثر وضوًحا عند فويرباخ، فاإلنسان يرى 

مرآة، وهذه األنا ال  كام لو كانت Moi "األنا"نفسه منعكسة من خالل 

تكون ممتلئة بل خاوية ىف أعامقها، رغم مظاهر الغنى وبالتاىل ال جتد 

نفسها، ومن َثما يولد التناقض والالمعنى، وإذا حدث العكس ووضعنا 

األنا ىف أشياء حقيقية أعىل منها وليس دوهنا، فسوف يكون هلا احلق ىف 

أشياء املتحررة التى تتعلق بالوجود واالستمرار حتى آخر حياهتا، فاألنا 

 .(08)"أعىل منها تعكس عليها صورة اجلامل والقوة

مثل ىف وهو يت –وىف فكرة املرآة يرتبط مفهوم احلب عند فويرباخ 

بفكرة اهلل التى تتمثل ىف النوع  –اآلخر الذى أخلع عليه من ذاتى 

ثل متاإلنسانى. فاهلل واآلخر كالمها إسقاط لصفات اإلنسان عىل اآلخر و

هلل ىف املرآة ىف صورة النوع. وعملية القلب هذه هى نفس ما قام به الشاعر 

فقد تناول  –اراجون ىف تناوله للحب الصوىف الذى يستبدل اإلنسان باهلل 
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أحاديث حول جمنون "أراجون احلب اإلهلى من خالل منظور مادى ىف 

كس مع مار إننى أحاول مع الصوفية القيام بنفس ما فعله"يقول:  "اليزا

اجلدل اهليجىل حني وضعه عىل قدميه، ويعطى مثااًل عىل ذلك بقول ابن 

، ويرى أراجون أنه "اإلنسان ال حيب ىف الواقع أحًدا غري خالقه"عربى: 

ضع الفكر وهبذا ن "إن من حيبنى خيلقنى"يكفى أن نقلب الفكرة فنقول: 

املبدأ  – حبىالصوىف عىل قدميه. وهذا يعنى لدّى بالطبع أن ىف موضوع 

الذى به خلقتا. وهو عىل آية حال حيول التصوف عن اهلل إىل املرآة، واجًدا 

 .(00)فيها تفسرًيا ملا هو الشعر

وعىل هذا يمكن القول بأن اراجون مل يفعل إال ما فعله فويرباخ 

، "احلب هو اهلل"حني نفى أن اهلل هو احلب واستعاض عن ذلك بصيغة 

فكام أن عكس ماركس جلدل "ملوقفني خمتلفان: إال أن جارودى يرى أن ا

هيجل ال يتامثل مع عكس فويرباخ هلذا اجلدل، فكذلك ال يتامثل عكس 

 .(09)"أراجون للصوفية مع عكس فويرباخ للحب املسيحي

الفويرباخية التى ما فتئ يؤكدها وهى  "القلب"إن حتليل عملية 

الم النظرية التأملية االنتقال من اإليامن إىل احلب، أو من مملكة األح

والدينية إىل بالد احلقائق من الوجود املجرد إىل الوجود احلقيقى الكامل، 

هذا االنتقال يتخذ أيًضا صبغة دينية، ويكفى هنا بيان نقده ملوقف 

املسيحية من احلب والزواج لتحديد تفسرينا لفهمه الدينى للحب. إن 

س ىل أن حييا بال جناملسيحى الذى يوطن نفسه ىف حياته الروحية ع

ويستبعد ذلك من حياته األرضية إنام يرغب ىف اجلنة التى ختلو من 
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املعوقات للمتع املادية ويبذل اجلهد ىف االستعداد هلذه احلياة حيث ال 

 .(98)"يوجد ما يصدم غرائزه

باخ أبعد أن حتليل فوير –ونجد ىف النقد التاىل للفهم الكاثوليكى 

اًبا من املثالية بمعناها األخالقى ليس االنطولوجى عن املادية وأكثر اقرت

صحيح أن احلب أنانى. بمعنى أن املحب ال حيب إال ما يرسه  –أو املعرىف 

؛ إال (94)ويسعده، أى أنه ال حيب شيًئا إال وهو حيب ىف نفسه الوقت ذاته

 احلب ىف "احلب غري النفعى"و "احلب النفعى"أن فويرباخ يميز بني 

أما ىف احلب املنزه فاملوضوع هو  hetaireاملوضوع حمظية  النفعى يكون

ىف احلالتني أنا أسعد، لكن ىف احلالة األوىل  Bien-aimeeحبيبه القلب 

إىل  "سيلةالو"أخفض كيانى إىل جزئية، وىف الثانية العكس أخضع اجلزء 

الكل، إىل الكيان، وهذا هو السبب ىف أننى مل أرض إال جزاًء منى، ولكن 

أرضيت نفسى وأسعدت كيانى كلية "ىف حالة احلبيبة احلقة  هناك

وباختصار ىف احلب النفعى أضحى باألعىل وبالتاىل أحول متعة عالية إىل 

متعة دنيا بينام ىف احلب اخلالص املنزه أضحى باألدنى من أجل 

 .(91)"األسمى

إن احلب هو املبدأ العمىل املهم، وهو املحور الذى يدور حوله "

كون أن احلب ينبغى أن ي "جوستاف فرت"عند فويرباخ فيام يرى العامل 

حبًّا أساسيًّا ويتسم بالصدق والقداسة والقوة. وإذا كانت الطبيعة 

اإلنسانية هى أسمى الكائنات فإن أسمى القوانني وأوهلا ينبغى أن يكون 
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حب اإلنسان ألخيه اإلنسان، أى عالقة الطفل بأبويه. الزوج بزوجته، 

خ والصديق، وبصفة عامة اإلنسان باإلنسان، وباختصار كل عالقة األ

العالقات األخالقية دينية. وعندما قال فويرباخ، إن اهلل فكره األول 

والعقل تفكريه الثانى واإلنسان تفكريه الثالث، فالداللة أن إنسانية 

 .(93)فويرباخ مل تتخل عن أصلها الدينى

 devonementوالعطاء  ويربط فويرباخ بني احلب واملوت. فاحلب

)أى إال إذا تصورنامها حتى  Mortال يكونان توأمني إذا مل يوجد املوت 

املوت( وهذا يعنى أن اإلنكار الروحى لألنا جيب أن يصحبه إنكار مادى، 

مقطع واحد بالصدفة هو الذى ميز بني  Mort et amoursاملوت واحلب 

ذا قهام واحد: أنتم حتبون هالكلمتني. فكرة احلب وفكرة املوت مها ىف أعام

يعنى أنكم تتنازلون عن األنانية. فإنكم ىف حب اليشء حتبون أنفسكم 

ووجودكم، أى كلام عشنا ىف احلب والعطاء نعيش ىف إنكار الذات وىف تأكيد 

أنا أخرى نحبها. ليس لنا وجود إال بعطائنا وبحبنا الذى نكنه لآلخرين، فإن 

سيج من العطاء واحلب واالهتامم إذا متزق كل احلياة الفردية تتكون من ن

فيام تسميه  –. املوت إذن جتىلِّ األنا (91)كشف عن أنانيتنا وعندئذ نموت

الوجود لذاته ألن ما هتتم به األنا أثناء احلياة يقطع الصلة بغريها  –الفلسفة 

 . اوبالتاىل تنطوى األنا عىل نفسها، هذه األنانية متوت ىف اللحظة التى تبدأ فيه

ويفرس بدوى العالقة بني احلب واملوت تفسرًيا فويرباخيًّا متاًما 

 إن تفسري العالقة بني احلب"ويكاد ينطق نفس عباراته حني يقول: 

واملوت يقوم عىل أساس الزمان، فإن الشعور بالزمان وهو مصدر 
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اإلدراك يبدأ أقىص درجة من السعة ىف حلظات احلب، بل ال تكاد توجد 

اء وعلة كل بالفن –يبلغ فيها عمق الشعور ما يبلغه ىف نفسه حلظة أخرى 

الفناء، فإذا كان الشعور بالزمان يبلغ أوجه ىف احلب، فمعنى هذا أيًضا 

أن الشعور باملوت يبلغ أقصاه ىف احلب ومن هنا ارتبط املوت باحلب 

. والواقع أن املوت ال يصبح مشكلة حقيقية تستوىل عىل (95)أوثق ارتباط

النفس إال حينام يرتبط باحلب. أمل يقل جرباييل مارسيل عىل لسان  جمامع

لن  إنك"إحدى شخصياته الروائية أن من أحب شخًصا فكأنام يقول له: 

 ."متوت قط بالنسبة ىل

 املوت واخللود:  – 4

ختتلف معاجلة فويرباخ ملسألة املوت واخللود عن معاجلة كل من 

خ من ذه العبارة التى حتدد موقف فويرباامليتافيزيقيا والدين هلا. وإليك ه

كنت حقيقيًّا ىف كل سذاجتك  Achilleأخيل "املوت، ىف إجياز دقيق يقول: 

النصف وحشية يا أخيل املجيد، البطل، كنت نموذًجا للقومية اليونانية 

ىف مملكة اخلياالت حتت  Ulysseعندما حتدثت ىف تنهيدة املوت إىل يوليس 

ذا االعرتاف احلزين املرير: كنت أفضل أن أكون األرض عندما أدليت هب

خادًما مُلزارع بسيط فوق األرض عىل أن أكون ملًكا ىف عامل املوتى.. يا 

 .(96)"أخيل كم كانت خمتلفة طريقتك ىف الرؤية والفهم عام فوق الطبيعة

إن حديث فويرباخ عن املوت حديث حى يرتبط مبارشة برباط 

وت تأمالت حول امل"حيث يتأكد ملن يقرأ  وثيق مع الوجودية املعارصة،



241 

إن "أنه أحد مصادرها ىف مشكلة املوت. ويتضح ذلك ىف قوله:  "واخللود

نا، ىف املوت يكمن ىف دم "موتنا املادى ليس إال نذير أخري ملوتنا الداخىل

أعصابنا، ىف خمنا، ىف قلبنا، ىف كل أعضاء جسمنا، ىف كل خلية ىف اجلسم 

موت جسمنا بأكمله ال يكون ذلك إال جزءا من موتنا اإلنسانى، عندما ي

الداخىل، حيدث اضطراًبا بداخلنا، ذلك الفراق، التالشى، االنقسام، ال 

ينقطع، فاملوت ال يتأتى من خارجنا كام جاء ىف لوحات القرون الوسطى 

ىف شكل هيكل عظمى بيده شوكة كبرية، وال ىف شكل جان يقود حصاًنا 

ال جان بأجنحة مجيلة كام عند اليونان، فاملوت يأتى حيمل عليه الروح، و

 .(98)"من وجودنا نحن وينبع من أعامقنا الداخلية

ولكن حقيقة املوت ليست شيًئا خارجيًّا متاًما عىل احلياة وإنام هو 

ا واقعة غريبة، حدثً  "موتى"معانق هلا، متداخل معها ممتزج هبا، فليس 

ذ البداية، وكأنام هو واقعة مستمرة ال واقعيًّا ماثاًل ىف صميم حياتى من

تكاد تنفصل عن فعل وجودى نفسه.. لقد كان املوت عند هومريوس 

وسائر رجال الرتاجيديا اليونانية القديمة حتقيًقا للمصري واكتاماًل للحياة، 

ىف  أن ىف مشيتنا دائاًم ما ينطق بأننا"املوت هو حالة امتالك. يقول ريلكه: 

، وهكذا نعيش لكن ال نلبث أن ننرصف مأذوًنا لنا طريقنا إىل الرحيل

 .(90). وربام كان عدم البقاء هو املعنى األوحد هلذا الوجود.بالرحيل

يتضح هذا بصورة جلية حني نعرض لتصور تولستوى للموت 

الذى يقرتب بل ويطابق تصور فويرباخ الفلسفى للموت، فقد كتب 

هى  دبية قصة مكرسة للموتتولستوى ىف املرحلة املبكرة من حياته األ

 . "املوتات الثالثة"
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وفيها متوت السيدة اإلقطاعية واحلوذى، والشجرة، متوت السيدة 

بصعوبة واحلوذى الذى عاش طيلة حياته يبرش عفوًيا بقانون الطبيعة 

يموت ببساطة وسهولة، أما الشجرة فتموت عىل شكل رائع ضمن إطار 

ما  يقول ف.غ. ادينوكوف: يكتسب الطبيعة اخلصبة. وىف هذه القصة كام

 .(99)"هو أزىل )املوت( تعبرًيا اجتامعيًّا واضًحا

يقول: لقد كانت الطبقات الرفيعة ىف أوربا احلديثة تتميز بفردية 

عالية دائاًم أكثر من الطبقات الدنيا. وكلام تنفذ الفردية عميًقا ىف النفس 

وقد أوجد تولستوى ىف . (488)البرشية يتوطد فيها اخلوف من املوت أكثر

 فاخلوف من املوت –الواقع هذا العرض السيكولوجى االجتامعى الفريد 

ول ح"الذى أخذه من حديث فويرباخ ىف  –مرتبط بفردية الطبقات 

د أن أري"عن عملية االنتحار:  "الروحانية واملادية وعالقتها بحرية اإلرادة

منى  أو يريد سلبه أموت ألننى ال أستطيع العيش بدون ذلك الذى سلبه

القدر املعادى، إننى أغادر احلياة ألننى ال أستطيع التخىل عن ذلك الذى 

جيب التخىل عنه.. باختصار قررت املوت ألننى جيب أن أفرتق عام ال جيوز 

االفرتاق عنه، وأن أفقد الذى جيب أال أفقده، احلياة هى االرتباط باألشياء 

اق عنها، لكنه افرتاق عن ذلك النوع واملوت الطوعى هو االفرت ،املحببة

الذى يعرب عن وثوق ورضورة هذا االرتباط، ذلك ألن االفرتاق الذى ال 

لالرتباط الوثيق.  إثباًتا -طبًعا–أستطيع الصرب عليه واملرتبط بنهايتى يعد 

حيمل معنى عبارة  "وحكم املوت الذى يطلقه إننى بدونك غري موجود

وحتى الذى  "ط عندما أكون بجواركأنا موجود فق"الشخص السعيد 
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يموت بطاًل مضحيًا بحياته من أجل الوطن، من أجل احلرية أو من أجل 

العقيدة يعلن عن اليشء ذاته بكونه ال يستطيع التجرد من هذه النواحى 

اخلرية، وأن هذه احلرية وهذه املعتقدات تعترب بالنسبة له رضورة ووثيقة 

 . (484)"الصلة بوجوده وحياته

ريد أن نحن ال نريد أن نموت، ن"يرتبط املوت باخللود ىف تفكرينا: و

نوسع وجودنا إىل ما وراء مقربتنا األرضية، نمدها إىل الالهنائى، نحلم بمد 

أيدينا إىل ما ال هناية بال حدود مكانية، نحن نرتبط بالنجمة املتصلة 

 –بني فويرباخ . هكذا ي(481)"والصلبة لذاتنا احلقيقية نربط هبا راية متسعة

ة وحيلل اخللود، باعتباره رغبة إنساني –ىف أول دراسته عن املوت واخللود 

اك بعد املوت سيكون هن"لالستمرار ىف الوجود بعد املوت. فالقول بأن 

قول جذاب، لكن مل يثبت بعد. ويرى فويرباخ أن  "ما كان قبل ميالدنا

حلة ن باخللود هى: املراألجناس األوربية قد مرت بثالثة مراحل ىف اإليام

 الرومانية، مرحلة العصور الوسطى، املرحلة احلديثة.  –اليونانية 

ىف املرحلة األوىل مل يعرف اليونان والرومان اخللود بمعناه احلاىل 

وإنام كانوا يتحدثون عنه كافرتاض ساذج بريء كغريه ال يميزه سوى 

ن لوثنيون كانوا يعيشواقتناعهم أن املوت ليس سواء أو أمًلا. فالرومان ا

لروما، وكان وعيهم موحًدا مع عاملهم األرىض، مل يكن لدهيم سوى 

هدف واحد هو مساندة قوة وجمد روما، فاجلمهورى الرومانى مل ينقل 

فوق احلياة احلقيقية والعامة، مل ير أهنا تستحق مصرًيا خاًصا أن  Moiاألنا 

أى أهنا تنص  C'elait Romaniomeالرومان كانت تعنى  L'amaروح 
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ىف جمموعها عىل كل املواطنني، والفرد مل يعرف ملاذا أو كيف كان يمكنه 

أن يوضع خارج وفوق مستوى الكون، الذى يفخر بأنه جزء منه؟ فمثاله 

أن يكون رومانيًّا كاماًل، ومن هنا مل يكن بحاجة إىل انشقاق أو اختالف 

اج سانى الفردى الذى هو نتبني الواقع واملثال أى اعتقاد ىف اخللود اإلن

 .(483)"هذا االختالف

ويظهر االعتقاد ىف اخللود اإلنسانى إيامًنا مجاعًيا ىف املرحلة الثانية ىف 

 –إن اإلنسان مل يكن لديه بعد هذا االعتقاد "العصور الوسطى حيث 

داخل اجلامعة الدينية كان  "وجوده"بأنه مستقل فقد وضع  –احلزين 

 الكنسية، مالًكا للحياة األبدية واخللود الشخىص يعرف نفسه عضًوا ىف

هو الوجود العام، واملتعة  Puissanceأن الوجود أعىل مراتب القدرة "

ىف ذروهتا هى املتعة العامة أو التى تعود عىل نفسها باإلحساس بالوحدة 

الواحدة. وكانت الكنيسة الكاثوليكية هى بالضبط هذه اجلامعة بكل 

. والنقطة (481)"باحتادها مع روح واحدة ىف عقل واحدأرواحها املؤمنة 

الوحيدة التى نجد فيها املذهب احلديث للخلود اإلنسانى ىف املسيحية هى 

البعث، وإن كان هذا اإليامن بالبعث ىف املسيحية يرجع ال إىل املسيحية 

 . (485)نفسها بل إىل الديانة الفارسية التى هى صورة قديمة للمسيحية

الثالثة هى مرحلتنا نحن، وفيها يبدو اإليامن باخللود  واملرحلة

اإلنسانى نقيا، فالفرد يشعر أن شخصيته معزولة ككائن مطلق ال هنائى 

infini  إهلىdivin  ويوضح فويرباخ أن أحًدا مل ينتبه هلذا التطور، الذى
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حدث ىف أول األمر، حتى اآلن. فال كانت الكنيسة وال الوجود العام 

هى املبدأ الصارم، بل حل حملهم اإليامن األخالقى واالعتقاد للمتدينني 

الفردى، وحينام أصبح اإليامن هو املبدأ األساسى للكنسية، بدأت 

الكنيسة احلديثة تفقد قوهتا ىف الوجود الواحد الكىل عكس ما كانت عليه 

طاقة اإليامن عند املؤمنني. ويوضح فويرباخ اخللط الدينى الذى حدث 

ية بالتحول من املسيح ذى األصل اإلنسانى إىل الصورة اإلهلية ىف املسيح

 "البؤرة املركزية عند املؤمنني الربوتستانت كانت السيد املسيح"بقوله: 

وهذا يعنى اخللط بني األصل  L'home-Dieu "اإلله –اإلنسان "

اإلنسانى واألصل اإلهلى ىف صورة إنسانية، هى صورة السيد 

تصبح الشخصية مركًزا حمرًكا للربوتستانتية، ليس  . ها هنا(486)"املسيح

الشخصية كشخصية كام عرفها الناس، لكن الشخصية املشخصة من 

جديد معزولة ومركزة ىف صورة واحدة، هى هذا الفرد املسمى املسيح، 

شخصية تارخيية ومؤمن هبا، متتص وتسيطر عىل كل الشخصيات التى 

 قبل. عىل األرض ىف املاىض واحلارض واملست

سيح عبادة شخص امل"وقد بني فويرباخ ىف فقرة مهمة للغاية تطور 

ى ىف الربوتستانتية حني حتول املسيح مركًزا لألفراد إىل الشخصية الت "املادى

حتتوى كل كاألفراد حني يصبح كل الربوتستانت املركز نفسه، كام يتضح ىف 

خالقية الربوتستانتى الذى يتحول إىل أ L'evangelismeالتبشري 

وعقالنية، فاملبرش الذى ينقل الدعوة املسيح ويقول أنه جزء من األنا املبرش، 

واملسيح يتطابق مع األنا وتكون روحه ممتلئة بحبه، فاليشء الذى يعبده 

 .(488)املبرش ليس سوى أحاسيسه الفردية، باختصار أنه يعبد نفسه
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وال جيد  اوحينام تصل اإلنسانية إىل إعالن الشخصية النقية أساًس 

اإلنسان عىل األرض أية إمكانية لتطوير شخصيته النقية البسيطة يشعر 

بالضيق ىف الزمان واملكان واألشياء املحيطة به، ويصري لديه القوة 

الخرتاع وجود آخر أصلح من األول، حياة ال تقابلها عقبات وبالتاىل 

. (480)يةليعتقد أن الوجود ىف العامل اآلخر سيتحقق فيه شخصيته املثا

هذه الشخصية الفردية التى تتطلع للنقاء والفضيلة، وتتوق للكامل الذى 

ينبع من الشخصية املنتقاة كاهلل، أو النقاء العقىل لكيان غري مشخص 

كاخلري والفضيلة ومن هنا عىل األفراد أن يمتدوا إىل زمن غري حمدود حتى 

 يصلوا إىل الكامل املطلق. 

األساسية ىف اإليامن احلديث باخللود  ويرى فويرباخ أن الفكرة

اإلنسانى هى األنا وال شئ غري األنا، فالكون متصدع، ضخم من 

ومن الطبيعة وال يوجد إال األفراد  "التاريخ"الركام، اختفى العقل من 

املعزولون، إذن، فاألنا ترفع راية املقدس، اإليامن بالعامل اآلخر واحلياة 

ىل شعرت األنا بفراغها ومل يعد هذا العامل األخرى. ىف وسط العامل احلا

إذن شيًئا بالنسبة هلا، وىف هذا العدم ال جتد األنا أى سلوك إال ىف ختيل 

عامل مقبل غاية ىف اجلامل، األنا زهدت واحتقرت العمل ىف هذا العامل ومل 

 ."يعد لدهيا إال ظل ذلك العامل، الظل الذى يبدو عامًلا
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 الفصل اخلامس  

 الدين اإلنسانى 

  اإليامن القلبىمن حرفية النص إىل

 متهيد:

اهتم فويرباخ اهتامًما كبرًيا بالدين والالهوت أكثر من غالبية 

ثالث قضايا مهمة بخصوص  K.Barthمعارصيه، ويؤكد كارل بارث 

 موقف فويرباخ من الدين، وهي: 

أنه ال يوجد واحد من الفالسفة املحدثني قد شغل نفسه  – 4

وكام أكد هو نفسه أنه ىف كل بمشكلة الالهوت مثلام فعل فويرباخ، 

كتاباته هيدف إىل غاية واحدة وموضوع واحد هو الدين والالهوت وكل 

 ما يتعلق هبام.

أن اهتامماته الدينية تضعه ىف مرتبة أعىل من معظم الفالسفة  – 1

املحدثني، وهذا يتضح من كتاباته عن اإلنجيل وعن رعاة الكنيسة 

 وبصفة خاصة عن مارتن لوثر. 

 يتعمق فيلسوف من فالسفة عرصه الوضع احلاىل للدين مل – 3

وبنفس الفاعلني كام تعمق فويرباخ. فهو ضمن القلة الذين حتدثوا وكتبوا 

 (.4)"عن الدين والالهوت بأسلوب راٍق 
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إن فويرباخ فيلسوف إنسان واألنثربولوجيا الفلسفية قد أمكنه أن 

 "دين"لعام لكلمة يؤكد أن فلسفته كلها فلسفة دين، وذلك باملعنى ا

والتى تعنى االهتامم باملصري اإلنسانى، ومن وجهة النظر ذاهتا فإن 

ه ضالاًل للعقيدة، والذى  فويرباخ يشن انتقاًدا دائاًم ومركًزا عىل ما عدا

يعنى ضالل الالهوت باملعنى املحدد والدقيق للكلمة فلم ينشغل أحد 

ول مثله. وهو كام يق من املعارصين بدرجة مكثفة ودقيقة هبذه القضية

كان ىف مناقشته لالهوت أكثر الهوتية من العديد من " Vogelفوجل 

 .(1)"الالهوتيني أنفسهم

ويرجع ذلك إىل أن اهتامم فويرباخ األساس، هو الدين الذى يظهر 

حموًرا جوهرًيا يمثل صلب كتاباته مجعًيا. يقول ىف أوىل حمارضاته ىف 

دف إىل دراسة الدين والالهوت وما إن كل كتاباتى هت"جوهر الدين: 

 لقد كل شغىل دائاًم وقبل كل يشء أن أنري املناطق"ويضيف،  "يتصل هبام

املظلمة للدين بمصابيح العقل حتى يمكن لإلنسان أن ال يقع ضحية 

 (3)"للقوى املادية التى تستفيد من غموض الدين لتقهر اجلنس البرشى

إىل  –كام يقول انجلز  –الوصول به فهو ال إىل حمو الدين وإلغائه وإنام 

حالة الكامل، حيث يعتقد أن الفلسفة جيب أن تدخل حظرية الدين 

 وجتعله حموًرا هلا. 

. ومن .فالدين مازال قائاًم باعتباره وظفيه أبدية للروح اإلنسانى

هنا فليس لنا أن نتوقع أن تتنازل الفلسفة يوًما عن حقها ىف بحث 

ينية وحلها. تلك املشكالت التى يطالب الد "املشكالت األساسية
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 بني برديائيف فلليقظات الفلسفية دائاًم امالالهوت باحتكارها، وك

 رغم ما ىف هذا االعتقاد من –مصدر دينى. ويميل برديائف إىل االعتقاد 

إىل أن الفلسفة احلديثة عامة والفلسفة األملانية خاصة أشد  –غرابة 

عرص الوسيط بسبب موضوعاهتا مسيحية ىف جوهرها من فلسفة ال

الرئيسية وطبية تفكريها، وذلك ألن فلسفة العرص الوسيط كانت ما تزال 

قريبة العهد بالفلسفات اليونانية: األفالطونية واألرسطية ىف مبادئ 

تفكريها ومل تكن املسيحية قد استطاعت بالفعل أن تتغلغل ىف فكر العرص 

 .(1)"الوسيط

رباخ بالدين منذ البداية حيث كان ويمكن تتبع اهتاممات فوي

يدرس الدين والالهوت اللذين كانا طريقيه إىل الفلسفة. ويمكن قبول 

متييزه بني الدين والالهوت وتقبله لألول ورفضه للثانى كام بني كرنو 

Cherno  :بالرغم من معارضة فويرباخ ملا يتضمنه الالهوت "بقوله

إنه أشار والرفاهية اإلنسانية، فوكونه شعر بأنه خطر عىل التفتح البرشى 

إىل تعاطف ملحوظ لوجهة النظر الدينية، وجوهر املسيحية أوضح دليل 

 .(5)"عىل ذلك

ىف هيدلربج متتلمًذا عىل يد  4013لقد بدأ فويرباخ دراسة ام 

الذى حارض عن تاريخ  H.G.Paulusوهـ.ح.بولس  K.Doubدواب 

هيتم هبذه املحارضات األخرية الكنيسة وحاول عقلنة الالهوت، إال أنه مل 

ونقدها باعتبارها سفسطة وتوقًفا عن حضورها. والذى أثر فيه أكثر هو 
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دواب الذى كان حيارض عن العقائد، فقد كان ممثال لالهوت التأمىل 

رلني له للذهاب إىل ب امتأثًرا هبيجل وبالهوتى برلني، وكان دواب حافزً 

لم هيجل وحمارضات رغم الصعوبات الكبرية، لالستزادة من ع

 ."Marheinek"  (6)شلريماخر ومارهنك

وكانت كتاباته كلها تأكيًدا الهتامماته الدينية التى الزمته طوال 

 "دتأمالت حول املوت واخللو"مل له عحياته الفكرية التى تظهر ىف أول 

وهو العمل الذى تسبب ىف حرمانه من أى منصب أكاديمى وخلق له 

 يعتقدون خطأ بأنه ضد الدين.  شهرة سيئة وجعل البعض

أن "إن الفهم األساسى واألوىل للدين عند فويرباخ يتلخص ىف 

ه وهذا مضمون ما يطلق علي "األنثربولوجى هو رس )حقيقة( الثيولوجى

عند فويرباخ؛ فالدين له  Universal axionلوفيت البدهيية الكلية 

عرفة بذاته، هى املمضمون خاص ىف ذاته. فمعرفة اهلل هى معرفة اإلنسان 

التى مل تع ذاهتا بعد، فالدين هو الوعى األول وغري املبارش لإلنسان، أى 

الوسيلة التى يتخذها اإلنسان ىف البحث عن نفسه، حيول اإلنسان 

جوهره ىف البداية إىل نقطة خارجة عنه قبل إن يعثر عىل هذا اجلوهر داخل 

ر هى سلوك اإلنسان جتاه جوه –أو عىل األقل املسيحية  –ذاته، إىل الدين 

. أن (8)"هذا السلوك يبدو وكأنه موجه صوب جوهر آخر خارجه

اجلوهر اآلخر هذا إنام هو اجلوهر اإلنسانى، أو بعبارة أخرى جوهر 

اإلنسان منفصل عن حدوده الفردية، أى منفصل عن الوجود اإلنسانى 

ثم فإن  ، ومناملادى الذى ينظر إليه بالتبجيل كجوهر فردى مميز من يراه
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كل صفات اجلوهر اإلهلى هى صفات جوهر اإلنسان ىف أقىص درجات 

كامهلا. إن الروح اإلهلية ندركها أو نعتقد فيها هى نفسها الروح املدركة، 

 لذا فإننا نقرأ ىف أحد أعامل هيجل النص الذى يستشهد به لوفيت. 

لنفسه،  هإن تطور الدين يرجع إىل أن اإلنسان ينكر عىل اهلل ما هيب"

وهذا يتضح ىف الربوتستانتية التى تعرب عن أنسنة اهلل، أن اهلل اإلنسان أو 

هو وحده إله الربوتستانتية التى مل تعد  "املسيح")اإلله اإلنسانى( أى 

 هتتم بامهية اهلل بالنسبة لذاته وإنام هتتم بامهية اهلل بالنسبة لإلنسان، وهلذا

جودة ىف الكاثوليكية، كام أن السبب فإنه ليس لدهيا الرغبة املو

الربوتستانتية التى مل تعد الهوًتا ومل تعد مسيحية قد أصبحت دينًا 

. وعىل ذلك فإنه يمكن لنا أن نبدأ ببيان كتابات فويرباخ عن (0)"إنسانيًّا

 أنه من ، إال"جوهر املسيحية"الدين وتطورها وتعريفه للدين كام ظهر ىف 

ىف   فلسفة الدين اهليجلية التى كانت سبًبااألفضل إلقاء الضوء أواًل عىل

انقسام اهليجلية أو ىف اختالف كتابات اهليجليني الشباب والتى ربام 

 تساعدنا ىف فهم التفسري األنثربولوجى للدين موضوع هذا الفصل. 

 اجلذور اهليجلية للدين اإلنسانى:  -أوالا 

ويرباخ فة فإن الدين بمعناه اإلنسانى والذى يمثل املقصد من فلس

يعد قمة الوعى بالطبيعة واملاهية اجلوهرية لإلنسان، والدين هبذا املعنى 

يمكن أن نلتمس جذوره ىف بعض شذرات هيجل املبكرة. ومن الطبيعى 

أن نعرض هنا للدين الذى يمثل جوهر اإلنسان، ونبني آراء فويرباخ 
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 املختلفة وتطورها، وكذلك التعريفات املختلفة للدين وطبيعته

ومصدره. ومن َثما فإن البدء بشذرات هيجل يتيح لنا التوصل بدقة إىل 

مصدر جهود فويرباخ والتعرف بالتاىل عىل ما قدمه، وىف الوقت نفسه 

يمكننا من احلديث عن الدين الذى ال يمثل فقط جزًءا أساسًيا من حياتنا 

لذى ا بل أهم عنرص هيمني عىل جمتمعاتنا العربية، وذلك بداًل من موقفنا

يتلخص ىف ختوفنا من البحث ىف الدين، أو الذى يظهر عىل لسان القلة 

التى يسمح هلا بالبحث فيه ىف صورة عقائد )دومجاطيقية( أو تفسريات 

لغوية حيتكرها من يدعون أهنم وحدهم أهل لذلك. وهكذا عشنا مع 

كأن احلديث و –الدين دون تعمق ملاهيته، عشنا عىل املستوى اللفظى فيه 

ومن هنا كانت أمهية البحث عن حقيقة أو ماهية  –عن الدين هو التدين 

 الدين عند فويرباخ ىف هذه الدراسة. 

ال جيب أن يقترص الدين عىل العقائد اجلامدة، "وكام يقول هيجل: 

وال جيوز تعلمه من الكتب، وال جيب أن يكون الهوتيًّا بل باألحرى أن 

ه اقعية للشعب، أى ىف عاداته وتقاليديكون قوة حية تزدهر ىف احلياة الو

ا )متعلًقا فقط باآلخرة(  وأعامله واحتفاالته، جيب أال يكون الدين أخرويًّ

بل دنيوًيا إنسانيًّا وعليه أن يمجد الفرح واحلياة األرضية، ال األمل 

 .(9)"والعذاب وجحيم احلياة األخرى

: دينوتنطلق هذه النظرة من هيجل الذى يميز بني نوعني من ال

باعتباره نسًقا من احلقائق  Thodogyالدين املوضوعى وهو الالهوت 

والدين الذاتى وهو اجلانب احلى، الذى صار حياة دينية، وإذا كان 
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فإن الدين الذاتى هو  ein tates kopital "حرف ميت"الالهوت جمرد 

 "ببالقل"ألنه يتعلق  "الدين"ما يستحق فقط أن يطلق عليه اسم 

. وعندما (48)"واطف واملشاعر ويتحول إىل أفعال وأعاملويتصل بالع

يتحدث هيجل عن الدين فهو يقصد ذلك اجلانب الذاتى. وهذا املفهوم 

يعد البداية التى انطلق منها فويرباخ ىف تفسريه الدين، بل إن اهليجليني 

تهم متجيد رغب "إنجيل تأليه اإلنسان"الشباب قد وجدوا ىف هذا الفهم 

والواقع أن تالميذ هيجل مل  (44)" أن يصبح اإلنسان إهلًاالفاوستية ىف

يفعلوا شيئًا سوى أن دفعوا بربناجح االسرتداد الذى صاغه هيجل ىف 

 شذراته املبكرة إىل أقىص نتائجه ومن هنا تناول فلسفة الدين اهليجلية. 

إال أن اخلوض ىف فلسفة الدين عند هيجل مغامرة صعبة يضاعف 

التفاق حول معناها، واختالف الرشاح حول حتديد من صعوبتها عدم ا

 "صوفية"أن هيجل يقدم لنا نظرة  Mureمفهوم الدين. وبينام يرى ميور 

وأن املشكلة التى تواجهه هى مشكلة اإلنسان، واهلل وهى الوحدة التى 

العني "الذى قال:  Echartنادى هبا كل من: بومهه ومسرت ايكهارت 

لعني التى أراه هبا، وأن عينينا واحدة، وإذا مل يوجد التي يرانى هبا اهلل هى ا

اهلل، فإننى سوف ال أوجد، وإذا مل أوجد فإن اهلل لن يوجد.. ومقابل هذه 

يرفض القول بأن هيجل  Hyppoliteالتفسريات فإن جان هيبوليت 

صويّف؛ ألن الروح الكىل ال يتجىل ىف األفراد بل ىف الشعوب، ويرى أنه 

ك نظرية أنثربولوجية الهوتية. وهذا ما يقول به فندىل ال يقدم لنا كذل

Fnidly  أيًضا، وعىل العكس من ذلك فإننا نجد كوجيف وجارودى
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يقدمان تأوياًل إنسانًيا خيلص إىل أن املوضوع احلقيقى للفكر الدينى عند 

 "فكر هيجل"يقول جارودى ىف كتابه  (41)"هيجل هو اإلنسان نفسه

lepen see de Hegol ن اهلل من وجهة نظر الروح الذاتى ال يمكن : إ

أن يكون متعالًيا خارج الوعى اإلنسانى، أنه ليس موجوًدا وليس حيًّا إال 

فيه، أنه ال يمكن أن يكون متعالًيا إال ىف الكائن. كذلك ال يمكن أن يكون 

اهلل تعاىل كروح كىل متميز عن األرواح، أن معرفة نفسه هى وعى لنفسه 

معرفة البرش هلل، املعرفة التى تتقدم وصواًل إىل معرفة ىف اإلنسان و

 .(43)"اإلنسان لنفسه ىف اهلل

ورغم التباين الشديد بني وجهات النظر هذه. إال أن قراءة الفصول 

التى خصصها هيجل عن الروح املوضوعى والروح املغرتب عن ذاته ىف 

بنجن توالفينومينولوجيا، بل والكتابات الالهوتية املبكرة: شذرة 

 تؤكد األساس الذاتى اإلنسانى ىف فهم هيجل للدين.  4891-4896

فالدين عند هيجل أعىل صورة من صور الوعى بالذات. ويعد 

مقره "الدين من عوامل تأصيل اإلنسان وتثبيته عىل األرض؛ ألن الدين 

رمز كل ما هو حي عند هيجل، وحتول الدين إىل الهوت جامد  "القلب

 "املاوراء"إلنسان من األرض إىل السامء حيث امل يعنى حتول برص ا

. لقد ظهر (41)بحيث يصبح عاماًل من عوامل اغرتاب اإلنسان وشقائه

 4891هذا االغرتاب بشكل واضح ىف صفحتني بقيتا مما كتبه هيجل عام 

أما كل ما هو مجيل وساٍم ىف الطبيعة البرشية فقد قام هؤالء "حيث يقول: 

ون الضعفاء بنقله بأنفسهم خارج أنفسهم عىل املسيحيون الربجوازي
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ومل يستبقوا ألنفسهم  in das fremde indiudumذلك الفرد الغريب 

سوى كل ما هو حقري دينء فيهم، وما قد انتزعه املسيحيون من أنفسهم 

وأسقطوه عىل شخص املسيح، بدأنا نفهم أنه عملنا وملكيتنا 

Elgentum طبيعى أن يرى هيجل أن . وعىل ذلك فمن ال"تنتمى إلينا

قهر هذا النوع من االغرتاب لن يتم إال باستعادة اإلنسان لصفاته وعىل 

ما عىل "اخلصوص احلرية وامتالك نفسه من جديد، ولذلك قال فيام بعد: 

جيلنا إال أن يضطلع بمهمة مجع الكنوز التى بعثرها أسالفنا حلساب 

 .(45)"السامء

 "خطأ"لذى كان ينظر إليه عىل أنه هذا جتاوز النقد العقىل للدين ا

وقع فيه اإلنسان، وأقام نقد الدين عىل أساس وجودى تارخيى جديد كل 

اجلدة وثورى متاًما، تضمن أصل الثورة التى شنها فيام بعد فويرباخ. 

 "رتاباغ"فالدين هنا ال يبدو كام لو كان خطأ بسيًطا وإنام يظهره ىل أنه 

 "ولال معق"أو  "معقول"ن عىل أساس أنه فال ينبغى إذن النظر إىل الدي

بل جيب أن يفهم وينقد بوصفه تعبرًيا عن شقاء اإلنسان وبؤسه ومتزقه، 

عنه  التى اغرتبت "كنوزه"ولذلك فإن هيجل هييب باإلنسان أن يسرتد 

فضل ب"حلساب السامء، يسرتدها بوصفها ملًكا خالًصا له. قال انجلز: 

و ء إىل األرض وتبعثرت كنوزها كام لفويرباخ تلميذ هيجل هبطت السام

كانت أحجاًرا عىل الطريق، وما عليه إال أن حياول التقاطها 

 .(46)"ومجعها
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الذى تناول فيه سرية  "حياة املسيح"ألف هيجل  4895وىف عام 

املسيح تناواًل علمًيا استبعد فيه املعجزات التى روهتا األناجيل عنه، أى 

املسيح. والذى هيمنا هنا هو ما ذهب إليه  أنه استبعد اجلانب اإلهلى من

هيجل من أن أتباع املسيح قد حولوا دعوته من اإليامن بالعقل إىل اإليامن 

باملسيح وهنا يتمثل الشقاء واإلغراب، أى نقل الصفات السامية ىف 

اإلنسان إىل فرد آخر هو املسيح، لقد اهلوا سيدهم املسيح وحولوه إىل 

قد تم نقل كل ما هو  4891كان ىف شذره وإذا  (48)"رشط للخالص

نرى أن املوجود  4896ساٍم ىف الطبية اإلنسانية إىل املسيح فإننا ىف شذرة 

 اآلخر الذى ينقل إليه اإلنسان صفاته أصبح هو اهلل بداًل من املسيح. 

 -وقد حاول عديد من الباحثني التقريب بني هيجل وفويرباخ، 

 حني أراد البعض إنطاق هيجل بعباراتوىف  –خاصة فيام يتعلق بالدين 

قاهلا فويرباخ فيام بعد، فقد جعل آخرون من فويرباخ امتداًدا 

النثربولوجيا الدين الذاتى عند هيجل. ففى الفصل اخلامس من كتاب 

به مبينا التشا"املوضوعى  الروحعن هيجل يتحدث زكريا إبراهيم عن 

جوهر "فويرباخ ىف وبني ما كتبه  "نقد الدين"بني نصوص هيجل ىف 

، فحني يقول األول: إن الدين هو أعىل صورة من صور التعبري "املسيحية

إن الديانة املسيحية ليست إال "عن الوعى الذاتى نجد اآلخر يقول 

ر وحني يقر "الوعى الذى حتصله البرشية ذاهتا من حيث هى جنس ام

تبارها وعًيا باعمقابل فلسفة التنوير  "وعى نائم"هيجل أن اإليامن الدينى 

 "إن الدين هو حلم العقل البرشى"تقابلنا عبارة فويرباخ  "مستيقًظا"
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ف عن إن الطبيعة البرشية ال تكاد ختتل"وقول هيجل ىف كتابات الشباب: 

الطبيعة اإلهلية، وأن فكرة اإلنسان عن اهلل ليست إال مرآة تعكس لنا 

صور قربون تفكرته عن نفسه، كل هذا جيعل بعض مؤرخى الفلسفة ي

 .(40)هيجل هلل من تصور فويرباخ لإلنسان باعتباره مركًزا للدين

وبالرغم من أن ما سبق يعد تفسرًيا من تفسريات عديدة، إال أننا 

 "اهلل"مع ذلك ال نستطيع القول بأن هيجل أقام توحيًدا مطلًقا بني 

افيزيقا تأو بني الالمتناهى واملتناهى عىل طريق فويرباخ. فاملي "اإلنسان"و

اهليجلية قد بقيت مغايرة لألنثربولوجيا الفلسفية، ففى حني ظل هيجل 

إننا عىل أهنا املشكلة األساسية ىف الدين ف "صلة اهلل باإلنسان"ينظر إىل 

نجد لدى فويرباخ حماولة أخرى تقوم عىل رد الروح املطلق نفسه إىل 

حقيقة  تبارهاالروح البرشى دون اهتامم باستبقاء نرص الالهنائية باع

روحية مطلقة، أى أن فكرة هيجل عن اهلل قد بقيت مغايرة لفكرة 

فويرباخ عنه خصوًصا وأن نظرته للدين ظلت نظرة مثالية تستند إىل 

ميتافيزيقا نظرية، ال نظرية مادية ترتكز عىل أنثربولوجيا اجتامعية، ومن 

بيعة اإلهلية طهنا فإن قول هيجل بأن الطبية البرشية ال تكاد ختتلف عن ال

 إن اإلنسان حني يتحدث عن اهلل فإنه ىف"ال يساوى مطلًقا قول فويرباخ 

. ومن هنا فإن هيجل ال يقدم (49)احلقيقة ال يتحدث ال عن نفسه

انثربولوجيا الهوتية مثل فويرباخ؛ ألنه يعتقد أنه إذا كان اهلل يتجىل لذاته 

 لوعى. التجىل وىف هذا ا ىف تاريخ اإلنسانية فإن اإلنسان ال يؤثر ىف هذا
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ما زال هيجل إىل العهد القديم ىف الفلسفة؛ ألن فلسفته ما زالت 

مبنية عىل الالهوت، ففلسفته الدينية هى املحاولة العظمى اخلرية إلزالة 

الغموض عن الرصاع بني املسيحية والوثنية، لقد أخفقت اهليجلية ىف 

أن نكمل هذا اإلنكار  –كام يقول فويرباخ  –نفى املسيحية، وعلينا 

الواعى للمسيحية ليكون ذلك بداية عرص جديد؛ فإن ذلك يظهر احلاجة 

. إن (18)"تعد دينًا ىف ذاهتا –ال متت للمسيحية بصلة بل  –إىل فلسفة 

الفكر الفلسفى يعتمد عىل حالة اإلنسان وعىل ظروف عامله، وعىل 

جلية، لكن تعد عن اهليالتأويل الفلسفى هلذه احلالة، ويمكن لكليهام أنه يب

إذا ابتعدنا عن بورجوازية هيجل وعن العامل الربوتستانتى فإن الفكر 

الفلسفى يستطيع أن يتمسك بحريته الدنيوية كام ظهر ذلك عند اليسار 

 .(14)اهليجىل وعند فويرباخ

وعىل ذلك فإن عرض مفهوم الدين عند فويرباخ والتفسري 

ل يلقى بيان وتأكيد طبيعة اإلنسان باألنثربولوجى له، لن يكفى فقط ىف 

الضوء أيًضا عىل هذا املفهوم عند غريه من الفالسفة واملفكرين مثل: 

 كريجورد ونتشه وفرويد. 

ا  مراحل تفكري فويرباخ ىف الدين:  -ثانيا

نحاول ىف هذه الفقرة رصد وحتديد أهم املفاهيم التى ظهرت ىف 

يان كتابات إىل ب نسعىر مما خمتلف مراحل تطور فكر فويرباخ الدينى أكث

فويرباخ الدينية وترتيبها تارخييًا. وإذا كان البعض قد حاول حتديد هذه 
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. فإننا يمكن أن نلمح M.Chenhoاملراحل ىف مرحلتني مالفن كرتو 

أربعة مفاهيم أساسية للدين متثل أربع مراحل متتالية تعرب عن فهم 

 فويرباخ ملاهية الدين اإلنسانى. 

حيث قدم تصوًرا  "جوهر املسيحية"مفهومه األول ىف  وقد متثل

 "لوثر جوهر اإليامن عند مارتن"للدين ىف نطاق الديانة املسيحية، اتبعه بـ 

لدين جوهر ا"وكتابيه  "جوهر املسيحية"الذى يعد مرحلة انتقالية بني 

بينام املرحلة الرابعة واألخرية نجدها ىف كتابه "وحمارضات ىف جوهر الدين 

Theogony "  أنساب اإلهلة تبًعا للمصادر القديمة الكالسيكية العربية

ين عند الد"الذى كثرًيا ما يغفل عنه الرشاح عند احلديث عن  "واملسيحية

 . ويمكن بيان هذه املراحل من تفكريه الدينى كام يىل: "فويرباخ

 : "ماهية املسيحية") أ ( املرحلة األوىل: 

ان خ اهلل عىل أنه نتيجة لتجريد اإلنسىف هذه املرحلة تصور فويربا

من سامت البرشية خاصة ومن مميزات اجلنس البرشى ككل، وذلك 

ُثلهم العليا حتقيق مُ  –كام يقول  –جيعلها كينونة حقيقية. فقد حاول البرش 

وصفات الكامل )فيهم( ونظًرا لعدم حتققها )كاملة( ىف كائنات برشية 

خلق البرش اهلل متناسني أن هذه  حمددة، ورغبة ىف جتسيد هذه املثل

الصفات واملثل )التى تكون صورة اهلل عند البرش( وإن كانت بعيدة عن 

البرش كأفراد وغري متحققة فيهم، إال أهنا متحققة ىف اجلنس البرشى ككل 

 وليست ىف كائن منفصل وبعيًدا عن البرش أنفسهم. 



268 

وت تأمالت حول امل"ويظهر هذا التصور ىف أول إبداعاته 

التى أرشنا إليها رسيًعا قبل ذلك،  "املرآة"وفيه عرض فكرة  "واخللود

تنعكس فيها صفات النوع  Spiegelوهى تعنى عند فويرباخ أن اهلل مرآة 

حتى لو مل تكن عندك أية فكرة عن اهلل فأنت ال جتهل "البرشى. يقول: 

، الوجود الالهنائى ىف L'etre sans bonesأنه الوجود بال حدود 

 بحثن لزمان واملكان وبالتاىل ال جتهل أنه لكى نتصور اهلل ذهنيًا جيب أنا

كل ما  testrictionsوكل القيود  determintionoىف كل التحديدات 

. ويمكن أن نتابع نفس فكرة (13)"حييط بنا من حدود األشياء املتناهية

ية صلو مل تعتربوا اهلل الوجود الالهنائى، أنه شخ"فويرباخ حني يضيف: 

أى لو مل تروا فيه شيئا آخر غري حرية اإلرادة، الوعى بالذات، فأنتم 

تفكرون ىف اهلل بشكل سطحى. هذا اإلله املشخص مل يكن شيًئا آخر 

سوى النموذج املادى الذى هو ىف احلقيقة انعكاس لذاتية اإلنسان 

Reflete le monhmain  أو للذات اإلنسانية، فاهلل كالسطح األملس

 .(11)كس الذات اإلنسانية للذات اإلنسانيةالذى يع

وعن طريق عملية حتويل صفات اإلنسان يصل بنا فويرباخ إىل 

ارخيية ىف املادية الت –فيام بعد  –أهم قوانني اجلدل ويقلبها بحيث تدخلها 

آخر اجلدل املادى، فنحن نصل إىل اإلنسان عرب نظرية املعرفة حيث ال 

ىل الطبيعة، وكام نميز بني املضمون العق يوجد يشء ىف العقل مل يكن ىف

ا  –واملضمون الطبيعى فإننا نجد متيًزا  ا ىف بني ما ىف اهلل وم –صوريًّ

إن متييًزا ": (15)اإلنسان حني يقول فويرباخ عىل عكس ما يرى البعض
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 ليس –وهى مقولة خارجية  –صورًيا يؤسس عىل الكم، الدرجة، العدد 

ا أو كيفيًّ  ا جيعل اهلل املشخص الذى نتحدث عنه يمتلك كل متييًزا جوهريًّ

الصفات وكل قوى اإلنسان، لكن مكربة ىف أبعاد أكثر إنسانية، وأكثر 

اتساًعا ال تقارن )أى أنه ىف النهاية حني يصل احلكم إىل أكرب درجة 

يتحول إىل كيف، ونجد أن اخلطوط األساسية ىف مفهوم شخص اهلل 

 .(16)"مفهوم اإلنسان مطابقة متاًما لنفس اخلطوط ىف

 The Diuine and "اإلهلى واإلنسانى"ويبني برديائيف ىف كتاب 

the Human"  أن فكرة فويرباخ بأن اإلنسان ينسب إىل اهلل طبيعته

السامية ليست جداًل هبدف إنكار اهلل، بل عىل العكس هتدف إىل غري 

نسان ذى وبني اإلذلك متاًما، فهى توضح أن هناك توافًقا واكتاماًل بني اهلل 

فاإلنسان قد خلق إهلًا لنفسه عىل صورته حيمل مالحمه  (18)"الروح احلرة

كطبيعة سامية له. وهذه  Trans condentمتاًما، ووضعه ىف عامل متسام 

الطبيعة جيب أن ترجع إليه، فاالعتقاد ىف اهلل كنتيجة ضعف وفقر 

ا وغنيًّا ما كا ن ن حيتاج إىل اهلل. ولذا فإاإلنسان، ألنه لو كان اإلنسان قويًّ

باخ الذى كتبه فوير "جوهر املسيحية"و "األنثربولوجى"رس الدين هو 

 ظلت طبيعة –فكام أرى  –نجد فيه أسلوب كتب التصوف، ومن هنا 

فويرباخ دينية فتأليهه لإلنسان هو تأليه اجلنس البرشى واملجتمع وليس 

 .(10)تأليها لإلنسان الفرد أو الشخصية

إسقاط الصفات اإلنسانية عىل اهلل هذه، هى ما يقصد هبا وعملية 

االغرتاب الدينى بأوسع معانيه كام يقول شاخت فإن أفضل تطبيق لذلك 
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حيث نجد فويرباخ معنيًّا  "جوهر الدين"و "جوهر املسيحية"نجده ىف 

بشكل خاص بإقرار أن مفهوم طبيعة اإلله ال يعدو أن يكون مفهوًما عن 

 .(91)طبيعة اإلنسان

ويعتقد فويرباخ أن اإلنسان قد خلق اهلل عىل صورته اجلوهرية، 

ويبدو االثنان متباعدين عن التامثل؛ ألن هناك تنافًرا بني طبيعة اإلنسان 

الفعلية وطبيعته اجلوهرية أو املثالية واألخرية ال األوىل هى التى تنعكس 

نظر إليه ي ىف فكرة اهلل، ولقد ُأيسء تفسري طبيعة هذا التباين وأصبح

كفارق بني اإلنسان الفعىل ووجود متاميز عنه هو اهلل. وعالوة عىل ذلك 

فإن هذا الفارق قد اختذ سمة يشء يتعني احرتامه، األمر الذى أدى إىل أن 

اإلنسان مل جيرؤ عىل التطلع إىل احلصول عىل تلك الصفات التى يعزوها 

ىف  الصفات فإنه ينفى إىل ذلك الوجود اآلخر، إال أنه ىف تنازله عن تلك

احلقيقة طبيعة اجلوهرية، وقد يمكننا اختصار هذا املوقف مستخدمني 

 إن اإلنسان خلع عىل املوضوع صفاته اجلوهرية، ىف"ألفاظ فشته فنقول: 

 تعارض مع ذاته وبقيامه بذلك فقد تنازل عام هو جوهرى بالنسبة له. 

سانية التى نويمكن التقريب هنا بني تصور فويرباخ للصفات اإل

خيلعها املرء ىل ذات مغايرة مفارقة وبني تصور بعض علامء الكالم 

املسلمني للعالقة بني الذات والصفات، وىف احلقيقة فإن القضية عند 

علامء املسلمني أشاعرة كانوا أم معتزلة ظلت تدور ىف نطاق الذات 

 "ةيجوهر املسيح"، وهو نفس اإلطار الذى انتقده فويرباخ ىف اإلهلية

والذى يرى ىف إعطاء صفات اإلنسان لكيان مغاير ىف كائن مفارق، 
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موقًفا مغرتًبا. وقراءة لبعض علامء الكالم خاصة مقاالت اإلسالميني 

 قضية احلقيقة واملجاز ىف الفكر"تعطى لنا صورة أخرى تدور ىف إطار 

ميع ىف القول بأن اهلل عامل حتى قادر س "الكالمى املعتزىل فاإلشكالية هنا

وهل يقال ذلك ىف اهلل عىل احلقيقة أم ال؟ وهل يقال ذلك ىف  "بصري

اإلنسان عىل احلقيقة أم ال؟ تلك القضية )املجاز واحلقيقة( نجدها لدى 

املعتزلة وتظهر ىف موقف متميز ألحد معارصى األشعرى ُيعرف بابن 

ل قال بعض أه"قائاًل:  "املقاالت"األبادى، حيكى عنه أبو احلسن ىف 

وهو صاحب نزعة إنسانية  -، "ماننا وهو رجل يعرف بابن األبادىز

تنسب العلم والقدرة واحلياة والسمع والبرص وكذلك سائر الصفات إىل 

ها بينام تنعكس هذه الصفات نفس "عىل احلقيقة ال عىل املجاز"اإلنسان 

عىل اهلل الذى تصوره كثرًيا من أصحاب الفرق عىل صورة اإلنسان، له 

 –فات لكن بصورة غري التى عليها الصفات ىف عاملنا اإلنسانى نفس الص

وتنسب إليه )اهلل( هذه الصفات جماًزا. يقول األشعرى نقاًل عن ابن 

األبادى: إن البارئ عامل قادر حى سميع بصري ىف املجاز، واإلنسان قادر 

 .(38)"سميع بصري ىف احلقيقة وكذلك ىف سائر الصفات

 "جوهر املسيحية"من الالهوت ىف وقد عرض موقف فويرباخ 

فيلسوفنا للهجوم عليه من خمتلف اجلبهات: من الالهوتيني ومن 

اهليجليني الشباب خاصة باور وشرتنر. فقد نرش م.ج. موللر 

M.J.Muller  الدراسات والنقد الالهوتى"ىف الكراسة األوىل من" 

نظر جلوهر املسيحية من وجهة ال"نقًدا  4011الصادرة ىف هامبورج 
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الالهوتية. وموللر بصفته هذه مل يتناوهلا باملناقشة النقدية، وإنام تعامل مع 

الكتاب الهوتيًّا ال فلسفيًّا. وهذا ىف الواقع موقف الالهوتيني عموًما وهو 

الرتكيز عىل املسائل الثانوية وعدم املناقشة الفلسفية، فبداًل من أن يتناول 

برهان، حقيقة، رضورة منطقية، يرتك و evidenceما أسامه فويرباخ: بينه 

ذلك باعتباره ختياًل، شعوذة وينعت فويرباخ بصفات: املجدف، املاكر، 

العابث، مضيًفا إليه الوقاحة واجلهل والال أخالقية واملادية. ومن هنا نجد 

 حياول بشكل موضوعي تناول ليس "الرد عىل الهوتى"فويرباخ مقالته 

 .(34)هوتيني عامة من كتابهفقط موقف موللر بل موقف الال

إن موللر كالهوتى خيطئ ىف فهم فويرباخ، ففى كتاب األخري اجتاه 

أكثر عمومية اجتاه فلسفى، فهو مرغم باعتباره فيلسوًفا أن يوجه نقده إىل 

كل الصفات التى يعطيها الالهوتيون لإلله الالهوتى، فهو يتجاوز 

عنارص املسيحية معتقداته الشخصية كمؤمن أو ملحد إىل حتليل 

 والتنقيب فيام وراءها وقد بني فيها عنرصين أساسيني، مها: 

 ، اإلنسانى وهو احلب واألخوة. Universalالعنرص الكىل  -

األنانى الالهوتى، عنرص اإليامن  individualالعنرص الفردى  -

الذى يكون الغيب واخلطأ والزيف، يكون الظل اخلاوى الذى يريد 

ففيام يتعلق باألوهام  (31)"ه إلينا كوجود حقيقىالالهوت أن يمرر

الالهوتية، فأنا أقوم بمحاربتها بال استثناء، لكنى أبقى عىل معانيها 

اإلنسانية، ومن هنا أنا ال أساوى بني السيدة العذراء كوجه الهوتى 

 .(33)باعتبارها أم اإلله وبينها كصورة إنسانية ملريم العذراء
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ة الوحيدة التى فتحت نرياهنا عىل وليس موللر فقط هو اجله

ها سهام نقدمها إليه. فاألخري  فويرباخ، بل إن باور وشرتنر أيًضا قد وجا

ينتقد مفهوم الدين اإلنسانى كام جاء ىف  "األوحد وما خيصه"ىف كتاب 

وما هيمنا هنا ىف رد فويرباخ الذى يدين شرتنر الذى  "جوهر املسيحية"

فيام  –ال يعطينا  "فاألوحد"الدينية،  يبقى عىل املحموالت والصفات

سوى حترر الهويت، من الالهوت ومن الدين بينام  –يقول فويرباخ 

 .(31)"ذلك جتاه الدين اإلنسانى "جوهر املسيحية"تتجاوز 

 )ب( املرحلة الثانية: ماهية اإليامن: 

 "ماهية اإليامن عند مارتن لوثر"وهذه املرحلة نجدها ىف كتاب 

انت . ولقد ك"جوهر الدين"إىل  "جوهر املسيحية"قااًل من وهى متثل انت

حماولة لكى تقدم لنا دلياًل تسجيليًّا  "ماهية اإليامن"دراسة فويرباخ 

حلقيقة الدين من خالل عبارات وأقوال لوثر، حيث يتجه الدين نحو 

 .(35)اإلنسان ويتخذ من سعادة اإلنسان هدًفا ومقصًدا له

هو ف "جوهر املسيحية"ملحًقا لـ  "لوثرجوهر اإليامن لدى "ويعد 

حماولة لوضع األفكار الرئيسية له ىف كل أكثر متاسًكا، وإذا كانت هذه 

ىف  هليةاإلاملرحلة وسابقتها حتاول بيان املصدر اإلنسانى للدين، وأن 

مشاعر وأفكار اإلنسان الداخلية، وتعد تعبرًيا عن أحالمه  متثلالنهاية 

امتداًدا هلذا  Freudلدى مسيجمولد فرويد  وأمانيه. ويمكن أن نجد

املوقف السيكولوجى واستمراًرا له، حيث يستخدم التحليل النفسى 

 لتأكيد وتعميق أفكار فويرباخ وانثربولوجية الدينية. 
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 –عىل حد قول أرنست جوتر مؤرخ سريته  –مل يبارش فرويد 

 4944 "ابوالطوطم والت"الدراسة اجلدية ألصول الدين النفسية إال ىف 

كتاب  ليدهوإال أنه من املفيد القول بأن األسس التحليلية للدين مل تكن 

واحدة ومفاجئة بل تبعثرت ىف مؤلفات عديدة قبل أن تظهر كاملة. ففى 

بني مصدر االعتقادات الدينية، أبرز أن  "ليوناردو دافنشى"دراسته عن 

يرينا  . فالتحليلثمة عالقة قائمة بني الشعور الدينى والعالقة مع األب

، (36)يومًيا كيف يفقد الشباب إيامهنم الدينى حلظة اهنيار العالقة األبوية

إال أن احلديث التفصيىل عن الدين عند فرويد ال يمكن أن يتم دون حتليل 

 كتاب مستقبل الوهم. 

ويبني فرويد أن األفكار الدينية تنبع من نفس احلاجة التى تنبع منها 

ضارة، رضورة الدفاع عن النفس ضد تفوق الطبيعة سائر إنجازات احل

ان التى تشتق من احلاجة التى حتارص اإلنس "أنسنة الطبيعة"الساحق أى 

ا حلريته وضياعه وضائفته أمام قوى الطبيعة املخفية،  إىل أن يضع حدًّ

األمر الذى يتيح له أن يقيم عالقة معها ويؤثر عليها ىف خامتة املطاف. 

ى ال خيار له: فهو ال يملك طريقة أخرى ىف التفكري، فمن فاإلنسان البدائ

الطبيعى عنده، بل من شبه الفكرى أن يسقط ماهيته اخلاصة عىل العامل 

اخلارجى، وأن ينظر إىل مجيع األحداث التى يالحظها وكأهنا من ضيع 

 .(38)كائنات مشاهبة له وذلك هو منهجه األوحد ىف الفهم

كون إىل اغرتاب الصفات اإلنسانية ويظهر الدين هنا أقرب ما ي

التى خيلعها اإلنسان عىل قوى الطبيعة حتى يشعر بتوافق معها أو يستطيع 
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إقامة نوع من العالقة بينها وبينه. وىف بداية الفقرة السادسة من كتابه يبني 

أن األفكار الدينية ليست خالصة التجربة أو النتيجة النهائية "فرويد: 

دها حتقيق ألقدم رغبات البرشية وأشوام هى تومهات، للتأمل والتفكري إن

 .(30)"إحلاًحا ورس قوهتا هو قوة هذه الرغبات

إنه "ويقرتب فرويد من فويرباخ ىف حتديده للدين بأنه أماٍن قلبية، 

مجيل ورائع حًقا أن يكون هناك إله فاطر للكون ذو عناية، رؤوف، وأن 

ل ة، لكنه من املثري للفضويكون هناك نظام أخالقى للكون وحياة ثابت

نا يبدو . ه"فعاًل أن يكون هذا كله بالتحديد ما يمكننا أن نتمناه ألنفسنا

كأن فويرباخ هو الذى يتحدث. فآراء فرويد الدينية جتد أصوهلا عند 

هل "فويرباخ. وهذا ما يعرتف به فرويد بشكل غري مبارش حني يقول: 

للثقة أكثر منى، غري أن ما قالوه  قلت شيًئا غري ما قاله رجال آخرون أهاًل 

تم بصورة أكمل وأقوى وأفصح وأبلغ، وأسامء هؤالء الرجال معروفة 

لدى اجلميع، لذا لن أحتاج إىل أن أسميهم؛ ألننى ال أريد أن أبدو كمن 

 –يضع نفسه ىف مصاف هؤالء، ويعترب نفسه واحًدا منهم، وقد اكتفيت 

فت إىل نقد املتقدمني العظام بأن أض –وهذا اجلانب الوحيد من بحثى 

 .(39)بعض األسس السيكولوجية

وسواء أكان فويرباخ واحًدا من هؤالء العظام الذين ذكرهم 

فرويد ومن كان يقصدهم ىف عباراته السابقة فمام ال شك فيه أن ىف نظرية 

فويرباخ عن الدين أساًسا تفرس مالمح النظام الفرويدى النفسى. إن 
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ما هو إال باثولوجى  Theologyالثيولوجى مالحظة فويرباخ أن 

Patuoiogy  علم أمراض( مالحظة ذات أمهية كبرية، ومنها يبدأ(

العالج. ومن هنا فمقصد فويرباخ تأسيس علم األمراض كمقدمة 

والصورة إىل طبائع األشياء وماء االيوتيني  –عالج االغرتاب  –للعالج 

ىل حملاًل نفسًيا سابًقا ع –فيام يرى البعض  –عند طاليس وجتعله منه 

 .(18)فرويد

وإذا عدنا إىل بيان مفهوم فويرباخ اإلنسانى للدين وتوضيح 

تفسرياته األنثربولوجية القائمة عىل التحليل السيكولوجى، نجد أن 

اإلنسان حني جيسد صفاته البرشية ىف صورة إهله فإنه ينكر عىل نفسه 

شباع خياىل، ذلك ألن اإلشباع احلقيقى وينغمس بداًل من ذلك ىف إ

العقائد اجلامدة هى أماٍن قلبية حتققت واالعتقاد ىف اهلل ينبع من ميل 

اإلنسان إىل مقارنة الكائن غري الكامل بالفكرة العامة للكامل اإلنسانى. 

ومن هنا فالراهب أو الراهبة اللذان يمتنعان عن التمتع باجلنس جيدان 

ا بني . ويعتقد فويرباخ أن هناك تشاهبً بدياًل هلذا التمتع ىف العامل املثاىل

العقيدة الدينية واألحالم، فالشعور حلم والعيون مفتوحة والدين وأنت 

ىف حالة وعى. فاحللم مفتاح أرسار الدين، ليس فقط األحالم هى التى 

تلقى الضوء عىل طبيعة الدين، ذلك ألن انحرافات املتعصبني من 

جوهر أكثر  نسان البدائى تلفت انتباهنا إىلاملتدينني واملبالغات الدينية لإل

وهذا النوع ما يقربه من فرويد كام بيانا. مما جعل  "األديان تطوًرا وحترًضا

 The lllusion of "َوْهم العرص"ىف كتابه  H.B. Actonهب اكتون 
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the epoch  :إنه ال يمكن ألى إنسان عىل معرفة بتفسري فرويد "يقول

إال أن يتملكه اإلعجاب للتشابه  "ل الوهممستقب"للدين ىف كتابه 

 الشديد بينه وبني آراء فويرباخ. 

فهام يرفضان االعتقاد فيام ليس له وجود حسى، وقد ركز كل منهام 

عىل وظائف ثالثة للدين هى: ختليص البرش من اخلوف من القوى التى 

 فرضتها عليهم تعاليم الكنيسة. وحياول فرويد بنفس طريقة فويرباخ بأن

يبني أن العلم الطبيعى ينمو ويتطور وتزداد أمهيته؛ ألنه يعالج القضايا 

الثالثة التى كان يعاجلها الدين. ويقبل فرويد عىل مضض مثلام فعل 

فويرباخ التعويض اخلياىل الذى يقدمه الدين، ويعتقد أن الناس يمكنهم 

بعيد لأن حيرروا أنفسهم من ذلك إذا امتثلوا لصوت العقل، وعىل املدى ا

سيتغلب العقل والتجربة عىل كل يشء، وأوجه الشبه هذه توضح أن 

 فرويد تأثر بصورة مبارشة بكتابات فويرباخ. 

وقد اسرتعت العالقة بني فرويد وفويرباخ انتباه عديد من 

الباحثني خاصة فيام يتعلق بنقدمها للدين. فقد نرش أ.هـ. فيزر 

A.H.weser  ويد ولدفيج فويرباخ نقد سيجموند فر"دراسة بعنوان

. ونجد هذه العالقة تظهر أيًضا لدى بعض (11)4963ىف ليبيزج  "للدين

 علامء االجتامع الدينى ىف تناوهلم األسس النفسية للدين. 

 )ج( املرحلة الثالثة: ماهية الدين: 

املرحلة الثالثة من تفكري فويرباخ الدينى،  "جوهر الدين"ويمثل 



278 

عن الدين الذى توسع فيه بعد ذلك ىف كتابه وقد ركز فيه وكثف مفهومه 

 10/4019التى ألقاها ىف هيدلربج عام  "حمارضات ىف جوهر الدين"

ليشمل العديد من الديانات غري املسيحية، وإن كانت هذه الديانات تعد 

عنده مالحق أو تذييالت للمسيحية، فقد رأى أن املسيحية والديانات 

ة من ن التطور الدينى كانت تسبقها فرتالروحية التى متثل مرحلة أعىل م

الديانات الطبيعية، وعىل ذلك فإنه إذا كان الدين ىف املرحلة األوىل 

والثانية مستمًدا من اخلصائص البرشية فإنه هنا يقوم عىل املوضوعات 

 املوجودة ىف العامل الطبيعى. 

فالكائن  "جوهر الدين"ويتضح ذلك من الفقرات األوىل من 

عن اإلنسان ويكون مستقاًل عنه، والذى ليس له طبيعة  الذى خيتلف

برشية وليست له صفات برشية، ليس شيًئا ىف احلقيقة سوى 

قائاًل:  "حمارضات ىف جوهر الدين"ويوضح ذلك ىف  .(13)"الطبيعة

دا بقوهلم أن اإلنسان كام ب "جوهر املسيحية"لقد اعرتضوا عىل كتابى "

 وهبذا أكون قد تابعت ىف زعمهم أولئكىف هذا الكتاب ليس تابًعا ليشء 

الذين اهلوا اإلنسان من قبل، ولكن الرأى عندى أن الكائن الذى هو 

ة هى أن كينونة الطبيع"رشط مسبق لإلنسان إنام هو الطبيعة. ويضيف 

بالنسبة ىل الكينونة األزلية التى ال أول هلا أهنا الكائن األوىل ىف الزمان 

 .(11)ن األول فيزيقيًّا وليس أخالقيًّاوليس ىف املرتبة هى الكائ

ومن هنا، فالطبيعة هى املوضوع األصىل األول للدين كام يربهن 

فالتأكيد بأن الدين فطرى  (15)عىل ذلك تاريخ كل الديانات واألمم
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بالنسبة لإلنسان يصبح زائًفا إذا تطابق مع الثيولوجى، ويكون صحيًحا 

تبعية الذى يدرك فيه اإلنسان أنه ال متاًما إذا كان الدين هو الشعور بال

يستطيع الوجود بدون كائن آخر خمتلف عنه. وإذا فهمنا الدين هكذا فإن 

اهلواء و للعنيهذا الكائن يكون رضورًيا بالنسبة لإلنسان كرضورة النور 

للرئتني أو الطعام للمعدة. والدين هو إظهار مفهوم اإلنسان لنفسه ولكن 

سان كائن يوجد دون ضوء، هواء دون ماء، دون عالوة عىل ذلك فإن اإلن

. وهذا االعتامد (16)أرض، طعام، إنه باختصار كائن يعتمد عىل الطبيعة

موجود لدى احليوان وىف اإلنسان طاملا أنه يتحرك داخل املجال احليوانى، 

وهو اعتامد غري واٍع، ولكن بارتفاعه للوعى والتخيل وعند التفكري فيه 

. لقد تطور تفكري فويرباخ ىف املرحلتني (18)ح دينًاواالعرتاف به يصب

األوىل، والثانية من جهة حيث أصبح الدين مستمًدا من شعور اإلنسان 

 بالتبعية ىف املراحل األوىل. وباالعتامد عىل الطبيعة ىف املرحلة الثالثة. 

اهلل هو الطبيعة جمردة والطبيعة باملعنى احلقيقى ال املجازى، "يقول 

يعة املحسوسة الواقعية التى تظهرها لنا احلواس، وهذا ما نجده هو الطب

إن كل االنطباعات التى تنتجها الطبيعة عىل "ىف املحارضة السادسة 

 .(10)اإلنسان بواسطة احلواس ال يمكن أن تعترب بواعث عبادة دينية

 ) د ( املرحلة الرابعة: الثيولوجونيا: 

رتباط خ الدينى يظهر فيها االوهى املرحلة األخرية ىف تفكري فويربا

بني الدين واألخالق. وقد ظهرت هذه املرحلة عندما تطورت الفنون 
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املتحرضة َوقلات ضغوط قوى الطبيعة عىل اإلنسان، وىف هذه املرحلة 

فقد  –كام ظهرت املراحل السابقة  –وانطالًقا من األسس النفسية للدين 

 ة لتفسري األوجه املتعددةشعر أنه أكثر مالءم افرتاًضاطور فويرباخ 

أنساب اآلهلة: حسب املصادر الكالسيكية العربية "لدينى. ففى كتابه ل

أشار عىل سبيل املثال إىل أن إدراك اإلنسان  4058 "واملسيحية القديمة

مُلثله العليا وإدراكه العتامده عىل كائنات أخرى يمكن أن يكونا مًعا نوًعا 

 من احلث عىل السعادة. 

هلذا الرأى فقد اداعى اإلنسان أن رغباته يمكن احلصول وطبًقا 

عليها، ولكى جيعل هذا االفرتاض صحيًحا نظر البرش إىل آهلتهم عىل أهنم 

املكملون والضامنون للرغبات البرشية. وعىل هذا فإن نشأة اآلهلة ال 

تكمن ىف اعتامد سلبى عىل الطبيعة والبرش، ولكن تكمن ىف حافز إجيابى 

افرتاض أن الرغبات واألمانى البرشية تتفق وطبيعة  يقوم عىل

أجل  من "..أنساب اآلهلة". ويرى ارفون فويرباخ نرش كتابه (19)"العامل

 "دين،جوهر ال"وطبيعة  "جوهر املسيحية" "إنسانية"إجياد توافق بني 

ة عىل العنارص اإلنساني "اهلل"لقد حاول فويرباخ أن يعثر ىف مفهوم 

 ان إذ يصطدم بالقدرة الكلية للطبيعة يسقط عىل اآلهلةوالطبيعة. فاإلنس

 .(58)رغبته ىف االنتصار عليها )أى الطبيعة(

ل أى نجاح، فالرسد الوصفى الذى يمتد بطو "الثيوجونيا"مل حيقق 

الكتاب يشعر القارئ بامللل، ويكتب فويرباخ ىف رسالة تعود إىل عام 

ى اتفاق أصدقائى وأعدائى إنه ملن املثري للدهشة أن نر"قائاًل:  4068
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عىل جتاهل هذه الدراسة التى تنطلق من أبحاث موسعة. وهذا الكتاب 

قضايا "ىف نظرى أبسط كتبى وأكثرها اكتاماًل ونضًجا. لقد عرضت فيه 

كل ما كنت قد عرضته ىف كتاباتى السابقة عىل شكل مناقشات  "مبارشة

ن له إال أن الكثرييورغم أن هذا هو رأى فويرباخ ىف عم "فلسفية جدلية

 .(54)رأوا فيه نذيًرا هببوط سوف تزداد حدته

ورغم هذا االهتامم بالدين الذى يظهر ىف هذه املراحل املختلفة ىف 

كتاباته عن الدين والتى تبني تطور فهم فويرباخ له، نجد فيلسوفنا 

ىف احلر"يتعرض للوقوف خلف قضبان الفهم الدينى الكالسيكى 

مهمة هى هتمة نفى الدين واإلله. عىل الرغم من أن ىف قضية  "املتزمت

فيلسوفنا ال تشغله مسألة اإليامن واإلحلاد كام ذكر ىف بداية املجلد األول 

من أعامله الكاملة، إال أنه يرفض تشويه أفكاره من خالل أى سياق. 

مل أؤله اإلنسان خالًفا ملزاعمهم احلمقاء ضدى، كام أننى ال أريد "يقول: 

 .(51)مؤهلة ال صوتًيا الطبيعة

قادر عىل أن هيب اإليامن  B.H.Rardonإن فويرباخ كام يعتقد 

لعرص خال من اإليامن، وهلذا نجد ربردان يضع فلسفة فويرباخ ىف تيار 

سم، ىف كتابه الذى حيمل نفس اال "الكفر الدينى ىف القرن التاسع عرش"

ياة ليس نى للحففويرباخ ليس مستهزًئا بالدين، ذلك ألن اجلانب الدي

عبًثا وإنام هو املفهوم األساس إلدراك اإلنسان لذاته، وذلك ألن موضوع 

الدين الرئيسى هو اإلنسان كام يتضح من حتليل اخلربات الدينية التى 
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تتعدى صور الالهوت غري املتناسقة، فاهلل ببساطة انعكاس لإلنسان 

فويرباخ  أن"ونجد نفس الرأى لدى جون لويس الذى يرى  (53)"ذاته

إىل أبعد احلدود، ومن َثما فإن ماديته جاءت خمتلفة متاًما  متدينًاكان رجاًل 

عن أية مادية سابقة، فهو ال حيتقر الدين وإنام يرى ىف اهلل إسقاًطا حلالة 

 .(51)اإلنسان البائسة املحرومة

ويمكن أن نقدم شهادتني لبيان موقف فويرباخ من الدين، األوىل 

ودى نيقوال برديائيف والثانية لفردريك أنجلز. يقول للفيلسوف الوج

قد ينادى فويرباخ بدين اإلنسانية و "اإلهلى والبرشى"األول ىف كتابه 

بطريقة كتب التصوف، وظلت طبيعة تفكريه  "جوهر املسيحية"كتب 

هى طبيعة املؤهلة. ويؤكد أن فكرة فويرباخ عن حتويل الثيولوجى إىل 

منها إنكار اهلل بل تأكيد اإلنسان. وتأكيد انثربولوجى ليس املقصد 

فويرباخ؛ أن اإلنسان ينسب إىل اهلل طبيعته السامية ال هتدف إال إىل 

التوافق واالكتامل بني اهلل واإلنسان، اإلنسان ذى الروح احلرة ذلك 

العزلة ". ونجد ذلك أيًضا ىف كتابه (55)"الكائن الطبيعى االجتامعى

عىل الناحية الوجودية من فلسفة فويرباخ،  الذى يؤكد فيه "واملجتمع

ألنه جيعل من اإلنسان الفكرة املسيطرة عىل حياته. ويضيف برديائيف أن 

التعرض لإلنسان معناه التعرض هلل، وهذه ىف نظرى هى املسألة 

 .(56)األساسية

تلك شهادة فيلسوف ال يشك أحد ىف مسيحيته. ويرى أنجلز ىف 

أن موقف  "ية الفلسفة الكالسيكية األملانيةلدفيج فويرباخ وهنا"كتابه 
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فويرباخ من الدين واضح ورصيح فهو يبقى عليه، عىل العكس من 

موقفه من الالهوت، وىف الفصل الثالث يؤكد أنجلز أن هدف فويرباخ 

. موضًحا رأى (58)هو الوصول بالدين إىل أسمى درجات الكامل

ة ال عصور اإلنسانيأن  "رضورة إصالح الفلسفة"فويرباخ ىف مقالته 

تتميز إال بتغريات دينية، وال تكون احلركات التارخيية أساسية إال إذا 

د عن "القلب"كانت جذورها متأصلة ىف قلوب البرش، مع مالحظة أن 

 .(50)"ماهية الدين"فويرباخ ليس فقط صورة من صور الدين بل هو 

قة عىل الدين يشتق من العال –كام يرى أنجلز  –يبقى فويرباخ 

القائمة عىل أساس املحبة، أى عىل أساس تلك العالقة املستندة إىل القلب 

بني إنسان وآخر، وهى العالقة التى ظلت حتى اآلن تسعى إىل الكشف 

عن حقيقتها ىف انعكاسات ومهية للعالقة، أى ىف ذلك االنعكاس الومهى 

آلن اللصفات اإلنسانية عن طريق تصور إله واحد وآهلة كثرية، ولكنها 

 "األنت"و "األنا"جتد حقيقتها مبارشة ودون أى واسطة ىف املحبة بني 

وهكذا نجد فويرباخ جيل من احلب أسمى أشكال الدين الذى يبرش به 

 .(59)"إن مل يكن أسامها مجيًعا

القة تظهر ىف تصوره ملجال الع "مثالية فويرباخ"ويبني أنجلز أن 

 يكتفى بأن يقبل العالقات وتنحرص ىف أنه ال "األنت"و "األنا"بني 

املتبادلة القائمة عىل امليل املتبادلة بني الكائنات اآلدمية مثل: احلب، 

اجلنس، الصداقة، الشفقة، التضحية بالذات. بل ويؤكد أن هذه 
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العالقات تتحقق متاًما وألول مرة بمجرد أن تكتسب طابع التقديس 

ن اهلل إ"ل فويرباخ: : ويمكن أيًضا أن نستشهد بقو(68)"حتت اسم الدين

هو تفكريى األول، والعقل تفكريي الثانى واإلنسان تفكريى 

. والداللة إذن هى أن إنسانية فويرباخ مل تتخل عن أصلها (64)"الثالث

ملحد "الدينى، ومن َثما فإن مالحظة شرتنر الساخرة من فويرباخ بأنه 

لقضية لت اتتسم بالذكاء والفطنة، ذلك ألن املشكلة الدينية ظ "تقى

 "د التقىامللح"الرئيسية ىف فكر فويرباخ. والوقوف أمام عبارة شرتنر 

 مهم ىف بيان إيامن فويرباخ. 

ويمكن أن نفرق مع برديائيف بني نوعني من امللحدين: ملحد 

مع استبعاد امللحد الذى ال يتمتع بكامل قواه  –يعانى، وملحد حيقد 

. "قاباجلريمة والع"قصته العقلية، ذلك الذى صوره ديستوفسكى ىف 

وبنيا برديائيف أن نتيشه من النوع الذى يعانى، وهناك بعض امللحدين 

، احلمد هلل"احلاقدين والذى يشعرون بالرضا عن أنفسهم، ويقولون: 

أما اإلحلاد يصحبه األمل واملعاناة فهو شكل من أشكال  "ألنه ال يوجد إله

استطعنا عىل يديه أن نصل إىل الدين، وقد كان فويرباخ ملحًدا خملًصا 

ففويرباخ قد نظر إىل اهلل نظرة جدية فاعتربه  (61)"مفهوم إنسانى لإلله

ليس  "يحيةجوهر املس"وليد جتسد حقيقى لوجود اإلنسان نفسه، فاهلل ىف 

إال اإلنسان املثاىل، اإلنسان عىل نحو ما ينبغى أن يكون، كام سيكون يوًما، 

هذه  "هلللتكن إرادة ا"يريد أن يستبدل بعبارة  وعىل الرغم من أن فويرباخ

وعىل الرغم من أنه يقرر أن اهلل هو مرآة  "لتكن إرادة اإلنسان"العبارة 
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 عنده قد بقى موجوًدا عقليًا "اهلل"اإلنسان وصنيعة خيال البرش، إال أن 

ترتبط رشعيته برشعية الوجود اإلنسانى نفسه. ولئن كان املؤمن ىف نظر 

ية تعمية صوفية، إال أن اإليامن قد بقى ىف رأيه أداة للتحرر فويرباخ ضح

مادام يمثل للوسيلة تقىض بنا إىل وعى إنسانى متكامل. ومن هنا يتبني 

لنا أن فويرباخ قد استبقى ىف فلسفته اإلنسانية وظيفة اهلل بقوله أن 

 اإلنسان إله اإلنسان. 

ا   التحليل السيكولوجى للدين:  –ثالثا

دين هنا من الشعور أساس ال جتعلفويرباخ الفلسفية  وجياأنثربولإن 

قلب فلسفة فويرباخ الدينية، فاإلنسان هو تكامل احلواس واملشاعر، وإذا 

كانت احلواس أساس اإلدراك واملعرفة النظرية، فالشعور أساس الدين. 

والتحليل النهائى للدين يعود إىل مصدر سيكولوجى هو ما يطلق عليه 

 "وهر الدينج"ففى الفقرة األوىل من  "الشعور بالتبعية"ح فويرباخ مصطل

 يبني األصل "حمارضات ىف جوهر الدين"وكذا ىف املحارضة الرابعة من 

الذاتى للدين، حماواًل الصورة للجذور السيكولوجية التى متثل الركيزة األوىل 

. وموضوع هذا "Feeling of dependency"للدين، وهو الشعور بالتبعية

عندما تنظر إىل ديانات ما يسمى باإلنسان "ور هو الطبيعة. يقول: الشع

البدائى وكذلك أديان اإلنسان املتحرض، ونتناول بعني فاحصة حياهتم 

الداخلية دونام خوف أو خطأ، فإننا لن نجد أى تفسري أو تأويل مناسب من 

 .(63)الناحية السيكولوجية للدين سوى الشعور بالتبعية )التسليم(
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م فويرباخ هذا التفسري كمصدر وكأصل مقابل العديد من ويقد

التفسريات األخرى التى يعتربها غري كافية ويرفضها، وعرض هذه 

وز التفسريات يتيح لنا معرفة تفسري فويرباخ بصورة أوضح، ويبني لنا جتا

تعريفه هلذه التعريفات. وقبل بيان حتليل فويرباخ للمصدر السيكولوجى 

ن العديد من الفالسفة التأمليني قد سخروا من فويرباخ للدين نشري إىل أ

إلقراره هبذه احلقيقة، أى لربط الدين بالشعور ولتحديده له ىف الشعور 

 بالتبعية كام بني ذلك ورد عليه ىف حمارضاته جوهر الدين. 

 تعريف الدين باخلوف:  – 1

. فقد جعل الكثري Fearوأول التفسريات ملصدر الدين هو اخلوف 

فاخلوف ىف مبدأ األمر "القدماء واملحدثني من اخلوف أساس الدين  من

حتمل  metus "اخلوف"خلق اآلهلة ىف العامل، وعند الرومان كانت كلمة 

أحياًنا تشري إىل اخلوف والرهبة  Relgioمعنى الدين، وكانت كلمة الدين 

Fear and awe  وهكذا كان اليوم الدينىdies keligiaus يعنى يوًما غري 

تعنى:  Ehrfurantميمون أو يوًما خيافه الناس. وىف اللغة األملانية فإن كلمة 

وهى تعبري عن منتهى احرتام الدين وتتكون  peityوالشفقة  aweالرهبة 

 .Fear (61)خوف  Furchtواملقطع الثانى  honorأى احرتام  Ehreمن 

 وتفسري الدين باخلوف تؤكده حقيقة أن البدائيني كانوا خيشون

بعض جوانب الطبيعة، وهذا نفس ما أشار إليه فرويد ىف تفسريه للدين 

يرباخ كام يقول فو –. ويرى الرحالة املؤهلون "مستقبل الوهم"ىف كتاب 
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ـ  – تعتقد ىف املخلوق ذى القدرة اخلالقة، لكنهم  Hattentatsأن قبائل ال

ل كال يعبدونه، وإنام يعبدون الروح الرشيرة التى يعتربوهنا مصدر 

الرشور حتيد باإلنسان ىف العامل. وبعض القبائل األمريكية تعبد األرواح 

الرشيرة فقط التى يعزى إليها الرشور واملتاعب واألمل وذلك بدافع 

ا هبا وكلام اعتقد  اخلوف، كام أننا نجد ىف اهلند لكل روح رشيرة أساًم خاصًّ

 .(65)أن هذه الروح أكثر قوة وجربوًتا زادت عبادهتا

د حرص الرومان عىل القيام باحتفاالت دينية أعطوها اسم وق

Orlone والكارثة ،clalamety ومن الواضح أن مثل هذه العبادات .

كام يقول فويرباخ ليس هلا أساس أو دافع سوى اخلوف وال غرض هلا 

فالناس  (66)اآلهلة املعادية من أسلحتها ووقف إيذائها"سوى جتريد 

دهتم هلم وكانوا هيدئون من روع بعض اآلهلة يعبدون اآلهلة بأمل مساع

كى يمتنعوا عن إيذائهم. فقد كان للخوف معبد عند الرومان ومعبد ىف 

متييز أخالقى، أال وهو  phutardإسربطه التى كان هلا كام يقول بلوتارك 

 .(68)اخلوف من الرش واألعامل املشينة

ن كبري أ وتفسري الدين باخلوف يتأكد لنا مرة أخرى بفضل حقيقة

اآلهلة عند الشعوب املتقدمة واألكثر ثقافة يمثل تشخيًصا ملظاهر الطبيعة 

التى تثري ىف اإلنسان أعىل درجات اخلوف، فهو إله العواصف والرعد 

والربق، وبعض الشعوب ليس لدهيا كلمة لإلله سوى الرعد، فعند 

ريقة ، وبنفس الطThundererاإلغريق كان كبري اآلهلة يسمى إله الرعد 
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كان إهلا مبجاًل عند الشعوب  Donerأو  Godthorفإن إله الرعد 

 .(60)اجلرمانية والنورسية

واملسيحيون أيًضا ورغم عزوهم طبيعة غري حسية ومصدًرا 

ساموًيا للدين تنتاهبم نزعة دينية ىف املواقف واللحظات التى تثري فيهم 

 4068)الراب اخلوف، ويرضب فويرباخ مثااًل عىل ذلك بفردريك وليم 

الذى رشع الصالة ىف كل الكنائس، ويرجع السبب ىف ذلك  (4085 -

إىل اخلوف من رشور العرص احلديث أن تقف ىف طريق خمططاته 

ومرشوعاته، وأيًضا حني كان احلصاد ضعيًفا ىف سنوات سابقة كان 

الناس يترضعون إىل اهلل ىف الكنائس، والسبب كان اخلوف من 

ا فالفرق بني الدين املسيحى وديانات الشعوب . ومن هن(69)"اجلوع

البدائية )وعبدة األوثان( أن املسيحيني ال جيسدون مظاهر الطبيعة التى 

تثري اخلوف الدينى ىف نفوسهم إىل آهلة خاصة، وإنام يفرسوهنا عىل أهنا 

صفات اهلل، فهم ال يصلون آلهلة الرش وإنام يصلون هلل عندما يعتقدون 

 و سيغضب عليهم. أنه غاضب منهم أ

ويرتبط الدين أيًضا باخلوف من املوت، أو ما يطلق عليه فويرباخ 

أى  Finitenesشعور اإلنسان بالتناهى واملحدودية "ىف حتليله اسم 

وعيه بأنه سوف ينتهى يوًما ما، أى موته، وأنه إذا مل يمت اإلنسان كام 

ان، ن اإلنسيقول فويرباخ وعاش إىل األبد فإنه لن يكون هناك أقوى م

إنه يمخر عباب البحر ويروض احليوانات املفرتسة وحيمى نفسه من احلر 

. (88)واملطر وجيد لنفسه حالًّ لكل موقف ومن املوت يعلم أن ال فرار
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ثل أن املقربة التى متثل هناية الفرد مت"ومن هنا تبدو أمهية عبارة فويرباخ 

اك وجود لفكرة اهلل، إن فلوال املوت ملا كان هن (84)موضوع ميالد اآلهلة

املقربة التى متثل هناية اإلنسان متثل ميالد اخلالق، فلو كان اإلنسان أبدًيا 

 .(81)ال يفكر ىف املوت ما كان هناك تفكري ىف اإلله

ومن الواضح أن هناك عالقة بني املوت والدين، كام أن املقابر 

انت ة املوتى ككانت أيًضا معابد لآلهلة. وعند كثري من الناس فإن عباد

جزًءا أساسًيا من الدين ولبعضهم كانت هى كل الدين أن تفكريى ىف 

ىف خطاباته:  Senecaموت أسالىف أكرب تذكرة ىل بموتى، يقول سنيكا 

وىف حالة اإلنسان الفانى فإنه يكون أكثر شعوًرا بالتدين، عندما يفكر "

 .(83)"ىف فنائه ويعلم أن اإلنسان ولد ليموت يوًما

املوت إذن فكرة دينية؛ ألن فيها مواجهة مع حمدوديتى. يقول  فكرة

إذا كان من الواضح ألنه بغري املوت ليس هناك دين فإنه من "فويرباخ: 

جمال  هو التعبري األكثر متييًزا ىف "الشعور بالتبعية"الواضح أيًضا أن 

الدين، وأن الذى يؤثر ىفا بقوة وبحدة أكثر من املوت هو شعورى بأننى 

. ومن هنا فإن الشعور بالتبعية (81)ال أستطيع االعتامد عىل نفسى وحدى

 )االعتامد( هو أساس الدين. 

ا للدين:  -التفسري الثاين – 2  احلب مصدرا

، "وفاخل"وبعد أن عرض فويرباخ للتفسري األول ملصدر الدين 
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يرى أن اخلوف ليس هو األساس الكامل والكاىف للدين، وبالتاىل ليس 

ا ملصدره. والسبب احلقيقى ىف أن اخلوف ال يعطى تفسرًيا كاماًل تفسريً 

للدين؛ ألنه بمجرد زوال اخلطر فإن اخلوف يستبدل بعاطفة عكسية، 

وهذه تلتصق به كام كان يلتصق به اخلوف، وهذا الشعور بالتحرر من 

اخلطر واخلوف والقلق، هو الشعور بالفرحة والسعادة واحلب 

مظاهر الطبيعة التى تثري فينا اخلوف والفزع هى  واالمتنان. والواقع أن

إىل حد كبري املظاهر التى تعود عىل اإلنسان باخلري، باآلهلة التى تدمر 

األشجار واحليوانات واإلنسان بعاصفة رعدية هى نفسها التى تبعث 

احلياة ىف احلقول. فمصدر اخلري هو نفسه مصدر الرش، ومصدر اخلوف 

هنا يتساءل فويرباخ ملاذا ال جيمع اإلنسان بني هو مصدر السعادة. ومن 

. فهو يرفض (85) الضدين اللذين يتبعان ىف الطبيعة من أصل واحد

موقف هؤالء الذين يعيشون حلظتهم فحسب هؤالء الضعفاء األغبياء 

الذين ال يستطيعون التوفيق بني االنطباعات املختلفة والذين ال يذوقون 

 ن عبادهتم آلهلة الرش وحدها. إال اخلوف من آهلتهم ويكرسو

ويشري فويرباخ إىل أن بعض الشعور ال  ينسيها اخلوف الناجم من 

يشء ما، الصفات احلميدة واخلرية هلذا اليشء. فالذى ينبعث منه الرش 

يعدو حمط تبجيل وحب امتنان من جانب هذه الشعوب النورسية هو 

 ألن إله الرد هو إله املطراإلله اخلري الودود اإلنسانى الذى حيمى الزراعة؛ 

وأشعة الشمس وهو املحب لإلنسانية، ومن هنا فإنه من غري العدل أن 

 .(86)نقول إن اخلوف هو األساس الوحيد للدين
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ال ينطلق فويرباخ إذن من اخلوف وحده وإنام من العواطف 

املخالفة له، العواطف اإلجيابية، السعادة، االمتنان، احلب، التبجيل 

ين. يمتد إذا املجال الشعورى ليشمل اإلجيابى مع السلبى، كأساس للد

فاخلوف وحده ال خيلق اآلهلة وإما احلب والسعادة. وكام يقول فويرباخ: 

فإن شعور هؤالء الذين تغلبوا عىل اخلطر خيتلف متاًما عن الشعور "

الشعور باخلطر شعور عمىل هنائى  (88)"الناجم من اخلطر القادم

ن شعور مجاىل شاعرى، األول زائل دائم يشكل أوارص والشعور باالمتنا

املحبة والصداقة، الشعور باخلوف يدفع إىل العبادة من موضع الرهبة، 

بينام االمتنان يدفع إليها من موضع الرغبة )السعادة(. وهكذا ينقلنا إىل 

 أساس أشمل للدين يعرضه فويرباخ. 

 الشعور بالتبعية كمصدر للدين:  – 3

يرباخ أساس الدين ىف اخلوف فقط أو السعادة واملحبة ال جيعل فو

فقط عىل حدة، ولكن يبحث عن الصيغة الشاملة التى تضم هذين 

 Feelingالوجهني، وهى ليست سوى الشعور بالتبعية، االعتامد، االفتقار 

of dependency اخلوف مرتبط باملوت والسعادة مرتبطة باحلياة، اخلوف .

اليقني بأننى أحيا، ونظًرا ألننى أحيا كجزء من  شعور باالعتامد يمنحنى

أجزاء الطبيعة، أو من اهلل فإننى أحبه، ونظًرا ألننى أعانى وأموت من خالل 

الطبيعة، فأنا أخشاها، اإلنسان حيب من يعطيه سبل احلياة والتمتع هبا ويكره 

 من حيرمه إياها ولكن االثنني جيتمعان ىف يشء واحد هو الدين. 
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فويرباخ لتأكيد ذلك بالقرآن الكريم الذى نجد فيه ويستشهد 

[ حني خياطب عبدة األوثان قائاًل: هل 16نفس املعنى واضًحا سورة ]

 "بعبارة أخرى"أصنامكم تسمع ما تقولون هل يرضونكم أو ينفعوكم 

 (80)أن ما يستحق العبادة هو ما يرض وما ينفع، هو من بيده احلياة واملوت

 الشعور"عام الذى توصل إليه فويرباخ هو أن ومن هنا بالتعريف ال

بالتبعية احلقيقى الشموىل، وهو املفهوم الذى يفرس األساس 

وبالطبع ليس هناك هذا الشعور املجرد بالتبعية،  "السيكولوجى للدين

وإنام هناك مشاعر خاصة له، بمعنى أن الشعور باجلوع أو عدم الراحة، 

الم واآلمال التى ضاعت بسبب اخلوف من املوت والفزع واحلزن، اآل

العوامل الطبيعية هى شعور باالعتامد، ويرى فويرباخ أنه حينام نتعمق يف 

ديانات اإلنسان البدائى وكذلك ديانات اإلنسان املتحرض وننظر ىف 

حياهتم الداخلية فإننا ال نجد تفسرًيا مناسًبا من الناحية السيكولوجية 

عية(، ومن هنا عرف اإلسهام للدين سوى الشعور باالعتامد )التب

ل فلسفة الدين باعتباره إسهاًما ىف حتلي جمالاحلقيقى لفويرباخ ىف 

عىل  "يةجوهر املسيح"فقد برهن ىف كتابه املتميز  "الالشعور اإلنسانى

أن منبع الدين ينعكس ىف الشعور اإلنسانى. وكام يتضح ىف أعامله: 

دين ح ىف أعامله: فالفالدين ينعكس ىف الشعور اإلنسانى، وكام يتض

احلقيقى جوهر اإلنسان، إنه التعبري عن شعور اإلنسان بمحدوديته 

واعتامده عىل الطبيعة. وإذا كان فويرباخ حيذف اجلوهر الالهوتى للدين 

 "لوفيت"ويستبدله باجلوهر احلقيقى األنثربولوجى، فإنه كام يقول 
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 the gmmanent tranيؤسس تعاىل الدين عىل حمايثه التعاىل للشعور 

scendence of feeling   أن الشعور هو أساس اجلوهر اإلنسانى وهو

القوة الداخلية، ولكنه ىف الوقت نفسه قوة متميزة ومستقلة عنك، فهو 

قوة بداخلك وورائك إنه طبيعتك الشخصية التى تتحكم فيك عىل 

الرغم من أهنا غريبة عنك، باختصار أنه إهلك، ومن هنا نتساءل كيف 

كن متييز اجلوهر املوضوعى عن اجلوهر الذاتى؟ كيف يتعاىل اإلنسان يم

 .(89)عىل مشاعره؟

ألنه جعل من الدين  "شلريماخر"إننى ال أدين "يقول فويرباخ: 

مادة للشعور وإنام ألن التعصب الالهوتى منعه من التواصل إىل النتائج 

أن يرى  املهمة من وجهة نظره هذه، وذلك ألنه مل يكن لديه الشجاعة

ويعرتف بموضوعية أن اهلل ليس سوى جوهر الشعور، إذا كان الشعور 

من الناحية الذاتية هو اجلانب الرئيسى للدين. وأنا أختلف ىف هذا الصدد 

الذى يؤكد ما قلته ويستند ىف تأكيده عىل  "شلريماخر"مع  –إىل حد ما  –

توصل ي أسس طبيعية الشعور. وهلذا السبب بالذات أخفق هيجل ىف أن

ذلك أن  (08)"إىل اجلوهر اخلاص بالدين فهو ال يتعمق جوهر الشعور

 الشعور أصل الدين مقره القلب. 

ويرتبط هبذا الفهم تفسري آخر للدين. ذو صبغه سيكولوجية وهذا 

أن "التفسري كام يقول فويرباخ نجده لدى فالسفة اإلغريق الذين بينوا: 

بمعنى  (04)نتظم لألجرام السامويةالدين ينبعث من اإلعجاب باملسار امل
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عبادة إحدى هذه األجرام ذاهتا ومن ينظم مسارها. ويتضح أن هذا 

ض. موجه إىل من ىف السامء ال إىل من ىف األر –ىف رأى فويرباخ  –التفسري 

وإىل الناحية النظرية ال العملية لإلنسان، وىف احلقيقة يمكن القول بأن 

ا لدينية ليس كأشياء نظرية فلكية فقط ألهنالنجوم كانت موضًعا للعبادة ا

 قوى تتحكم ىف حياة اإلنسان بمعنى أهنا متتلك )بيدها( –كام يعتربوهنا  –

آمال اإلنسان وخماوفه. ويوضح ذلك حقيقة أن اليشء يصبح موضوع 

عبادة عندما يكون مصدر خوف من املوت أو متعة للحياة. ومن هذا 

 "نيةمصدر املبادئ الدي"ل مؤلف كتاب جييء الشعور باالعتامد. كام يقو

أن الرعد والعاصفة واحلرب وأحوال املوت هى التى أقنعت اإلنسان 

بوجود اهلل، أى أقنعته بتبعيته لقوى مطلقة وكانت ىف إقناعها له هبذا أكثر 

 .(01)"تأثرًيا من تناسق الطبيعة وكل مظاهر النظام الدائم البسيط

 تعقيب ونقاش: 

موضحني  "أنثربولوجيا فويرباخ الدينية"الفصل  تناولنا ىف هذا

الثيولوجى إىل األنثربولوجى، وذلك من أجل جتاوز "فكرة التحول من 

الفهم الضيق الغيبى اجلزئى لعقائد ملة معينة من أجل تأكيد مفهوم 

الدين اإلنسانى الذى يقوم عىل حتليل سيكولوجيا الشعور اإلنسانى، 

بولوجيا دينية ىف األساس. فاإلنسان حيث يؤكد فويرباخ أن األنثر

بطبيعته كائن متدين، والدين تتغلغل جذروه ىف صميم الشعور البرشى 

. ومن هنا فإن "القلب ليس فقط صورة الدين به هو جوهر الدين"

حماولة فويرباخ تسعى للوصول بالدين إىل حالة الكامل، وتؤكد معظم 
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ح ما هو إال استمرار لإلصالالدراسات الفويرباخية أن ما قدمه فيلسوفنا 

الدينى الربوتستانتى. ويد صاحب هذه األبحاث ىف طليعة رجال 

التجديد الدينى وليس كام يفهم خطأ، خارج حظرية الدين. يقول إميل 

ال هيدف فويرباخ إىل حتطيم املسيحية، بل يعمل عىل " E.Brehierبربيه 

 نية واضحة للدينحتقيقها وإكامهلا، وهو يعتقد أن مذهبه ترمجة عقال

 .(03)"املسيحى من اللغة امليتة لإلشباع )األرواح( إىل لغة إنسانية

وعلينا أن نتوقف للتمييز بني جمالني لدراسة الدين. األول هو 

التناول العقائدى الالهوتى )الثيولوجى( والثانى البحث العلمى للدين 

ن أو لديبمعناه الفلسفى الرحب، الذى ال يعنى كام يفهم خطأ رفض ا

اإلقالل من شأنه، بل يعنى باألساس إجياد العديد من العلوم التى تتناول 

الدين بالدراسة الدقيقة. ويمكن أن نستفيد من تفرقة ازفلدكولية املهمة 

 فلسفة يميز بني الثيولوجيا وبني"بني الثيولوجيا وفلسفة الدين فهو 

ا أن الثيولوجيالدين من حيث إهنا جزء من الفلسفة العامة عىل أساس 

تبحث ىف دين من األديان بينه )وهو ما حياول فويرباخ أن يتجاوزها( أما 

فلسفة الدين فتعنى بنقد وحتليل املفاهيم التى تستعلمها الثيولوجيا 

. ومن هنا جتاوز للفهم الضيق الغيبى (01)"واملبادئ األوىل التى تفرضها

دين، مثل: تم بتحليل الللدين ونقًدا له وتؤسس لكثري من العلوم التى هت

تاريخ األديان ومقارنة األديان وعلم االجتامع الدينى علم النفس الدينى 

وفلسفة الدين التى تعد أوسع هذه العلوم ىف النظر إىل الدين وتلك كانت 

 أساس أبحاث فويرباخ. 



296 

وتظهر فلسفة فويرباخ الدينية التى ترجع الدين إىل الشعور 

غريها، فهى تتفق مع رأى هربرت سبنرس الذى اإلنسانى باملقارنة مع 

ء الذى حيدث لنا حتى نتخيل أنفسنا ىف جمال ميل "بالشعور"يعرف الدين 

بالغموض واألرسار، عىل أن نفهم هذا الغموض باعتباره غموض 

الطبيعة البرشية نفسها. وموللر الذى يؤكد أن الدين هو الشعور 

مقاالت عن "لدين ىف بالالمتناهى وكذلك شلريماخر الذى عرف ا

وكذلك جويو  (05)بأنه الشعور بالتبعية واالعتامد املطلق "الدين

Guyay  الذى يرى أن الدين هو تصور اجلامعة البرشية وشعورها

 بالتبعية ملشيئة أخرى واخلضوع هلا. 

ويقرتب تعريف فويرباخ للدين مع ما قدمه عامل االجتامع 

وتشارلز كوىل  Meadميد  الذى تابع هـ. T.H.Groftonاألمريكى 

Colly  الذى يرى أن اخلارق للطبيعة مثل اآلخر الذى  –وجون ديوى

. وتقدم نظرية فويرباخ ىف (06)خيلقه اإلنسان من أجل أن خيضع له

ىف إطار الدراسات االجتامعية ىف تفسري الدين ويربط  "الدين اإلنسانى"

وجست كونت الباحثون بينها وبني نظريات علامء االجتامع مثل أ

Acomte  ودوركيم يقولThomas F.o.Dea  علم "ىف كتابه

هو أن  ممهإن وضع فويرباخ يشابه دوركيم ىف جانب  "االجتامع الدينى

.ويرى (08)كليهام يرى املحتوى اخلياىل للدين إسقاًطا حلاجات اإلنسان

ىف تناول العالقة املبارشة  Comteأن فويرباخ مثل كونت "أميل بربيه: 

اإلنسان والطبيعة عىل أساس التأليه الطبيعى ىف القرن التاسع بني 
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كان يقيم عالقات بني فويرباخ  وغريه من  "بربيه"بل أن  (00)عرش

الذى  "ارنست رينان"املفكرين الفرنسيني ليس كونت فقط بل أيًضا 

حد املل"حياول اإلبقاء عىل كل روحانية املسيحية دون عقائدها، فهذا 

إن نظرية  (09).من املثالية احلسية التى قدمها فويرباخنسخة  "املتدين

فويرباخ األنثربولوجية ىف الدين تتعدى الفهم املتعصب اجلامد لديانة 

معينة بحًثا عن الدين اإلنسانى األشمل، أى جتاوز الثيولوجى إىل 

األنثربولوجيا، وهو ىف هذا يتفق مع كل املحاوالت اجلادة التى تسعى 

 فس الدينى وعلم االجتامع الدينى وفلسفة الدين.لتأسيس علم الن
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 الفصل السادس

 أثر فلسفة فويرباخ يف اجلامليات 

 متهيد:  -أوالا 

يتناول هذا الفصل األصول األنثربولوجية التى قدمها فويرباخ لتأسيس 

فلسفة مجالية ظهرت عىل استحياء ىف آماله وتطورت بعد ذلك لدى بعض 

اد وعلامء اجلامل الديمقراطيني تالميذه األملان، وحتددت بوضوح لدى النق

 الروس، وهى قضية أم ينشغل هبا معظم من كتب عن فلسفة فويرباخ.

ورغم أن فويرباخ أدار فلسفته عىل اإلنسان، وجعل من احلس 

والشعور جوهره احلقيقى، إال أن الباحثني الذين تناولوا هذه الفلسفة 

ل واملثالية ملادة والعقانشغلوا بالبحث ىف مسائل: الدين واهلل والطبيعة وا

 .(4)والواقعية، ومل يتوقفوا أمام الفن واجلامل ىف فلسفته

والقراءة الرسيعة لكتابات فويرباخ قد تؤيد هذا املوقف؛ 

فالفيلسوف انشغل كام رأينا بنقد الدين والالهوت والفلسفة املثالية، ومل 

قد  هخيصص دراسة مستقلة لتناول قضية الفن، ومفهوم اجلامل، بل إن

يساهم ىف تأكيد هذا املوقف، حيث خيربنا ىف إحدى الشذرات املتعلقة 

بتطوره الفلسفي أنه بعد أن درس حمارضات هيل ىف برلني ملدة عامني 

جست "ركز فيهام عىل املنطق وامليتافيزيقا ومل يدرس علم اجلامل. يقول: 

 .(1)"خالل هيل باستثناء علم اجلامل
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يرباخ، وذلك هو موقف الباحثني وإذا كان هذا هو اعرتاف فو

والدارسني لفلسفته، فهل ختلو كتاباته رصاحة أو ضمنًا من اإلشارة 

واحلديث عن اجلامل والفن؟ يف احلقيقة، إننا إذا تعمقنا يف فلسفة فويرباخ 

لن نعدم بعض التوجهات التى تساعدنا ىف الوصول إىل موقف 

 فويرباخى من الفن وعلم اجلامل. 

خ أن الروح املطلق هو الروح الذاتى املحدود، إنه من ويرى فويربا

غري املمكن أن نفصل أحدمها عن اآلخر، وهذا ما يربهن عليه الفن. 

فالفن يولد من الشعور، من احلامس، الذى يرى الوجود املتعاىل واإلهلى 

. إن هيجل ىف ربطه الفن بالفكرة املطلقة يقدم لنا (1)ىف وجود حمدد واقع

ن، وأنامط الفنون، بحسب تطور الروح ىف التاريخ. ومقابل تارخًيا للف

ذلك يربط فويرباخ الفن باإلنسان كام يتضح من تفرقته بني تصور 

املسيحيني لطبيعة الفن، وتصور اإلغريق هلا، فاملسيحية ال حتوز ىف ذاهتا 

أى مبدأ ثقافة فنية أو علمية، فقط التعددية اإلهلية ما يدعى عبادة األوثان 

، إن اإلغريق مل يرتقوا إىل كامل الفنون (5)مصدر الفن والعلمهى 

التشكيلية إال ألهنم رأوا ىف الشكل اإلنسانى األسمى شكل األلوهية. 

املسيحيون مل يبلغوا الشعر إال بعد أن نفوا عملًيا الالهوت املسيحى 

 بعبادهتم الوجود اإلهلى ىف الوجود اإلنسانى. 

 القديمة باحلواس إىل عامل الظواهر، عامللقد ألقت الفلسفة املطلقة 

جعلت من املطلق، من  –وهذا يناقض قضيتها  –املحدودية، بيد أهنا 

اإلهلى موضوع الفن، إال أن موضوع الفن )بالواسطة ىف اآلداب 
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ومبارشة ىف الفنون التشكيلية هو موضوع للبرص والسمع والشعور. 

ا ا احلواس بل أيًض وضوعحدود وليس الظواهر فقط مها معندئذ ليس امل

اجلوهر احلق واإلهلى. احلواس هى، إذن، عضو املطلق. إذا فهمناها 

إن الفن يمثل احلقيقة ىف "وأفصحنا عنها بشكل صحيح، فالقول، 

 .(6)"يعنى أن الفن يمثل حقيقة املحسوس، حقيقته "الشكل املحسوس

عامل أ ويتساءل فويرباخ ملاذا ليس لدى املسيحيني كام لدى الوثنيني

فنية مطابقة لتمثالهتم الدينية؟ ملاذا ليس لدهيم أى صورة للمسيح 

.. وجييب، ألن فن املسيحيني يفشل من جراء التناقض .ترضيهم متاًما؟

بني وعيهم واحلقيقة، ىف احلقيقة جوهر املسيحى هو جوهر غريب غري 

ناقض، ، إنه الت"إنسان –ال "إنسانى. املسيح جيب أن يكون إنساًنا وأيًضا 

 .(8)والفن ال يستطيع أن يمثل سوى احلق غري امللتبس

إن الفن ليس فقط تعبرًيا عن اإلنسانى، ولكن أيًضا ذو مصدر 

إنسانى. وال يتمثل هذا املصدر ىف الفكر بل ىف املشاعر واإلحساسات، 

يمثل نبع اإلهلام للفنان وهذا ما تعرب عنه القضية  التيالعذاب واملعاناة 

يا أولية... التى يقول فيها: إن وعى ألوهية اإلنسانى ال [ من قضا13]

هنائية املتناهى أو ال حمدودية املحدود، هذا الوعى الذى صار حلاًم ودًما 

هو مصدر شعر وفن جديدين سيتخطيان كل الفنون السابقة قدرة وعمًقا 

وتوهًجا. اإليامن باآلخرة واملاوراء إيامن مضاد للشعر بشكل مطلق، 

هو مصدر الشعر، فقط الذى يعاين، يستطيع أن يتصور نريان العذاب 

الشاعرية، إن سحر الذكرى األليم هو الفنان األول، املثال األول ىف 
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ا   (0)وال حقيقة –اإلنسان وبالعكس االعتقاد باآلخرة جيعل كل أمل َومْهً

ومن هنا فالفن، الدين، الفلسفة والعلم ليست سوى ظاهريات وجتليات 

 .(9)"نسانى احلقللكائن اإل

ومن هذه اخلطوط العامة لفلسفة فويرباخ األنثربولوجية، ومن 

آرائه ىف طبيعة الفن، وموقفه من علم اجلامل اهليجىل واصل تالميذه نقد 

علم اجلامل التأمىل لعدم إعالنه بصورة واضحة عن استقالل الفن. فقد 

لفكرة وية عن اقيموا ذلك االستقالل كثرًيا، وقدموا صيغة أكثر دقة وحي

التى ورثوها عن علم اجلامل التأمىل، والتى تشري إىل أن املضمون حيدد 

 Gegendieىف مقالته  Hettnerالشكل، وقد أشار هريمن هتنر 

Sepkulative Aestheik  إىل أنه مهام بلغت قيمة الشكل، وأمهيته ىف

ون داألعامل الفنية، فإنه يظل موجوًدا فقط بسبب مضمونه وحمتواه، وب

ذلك املضمون سينتهى ويصبح صورًيا جمرًدا وباإلضافة إىل هنرت هناك 

وهو شاعر وناقد أدبى أملانى، صديق فويرباخ، بني ىف  Pfouلودفيج فاو 

رضورة  4066-4065جمموعة من املقاالت صدرت بني عامى 

 .(48)التجاوب احلار والعمىل مع أفكار فويرباخ

 األدب كان هلا تأثري كبري عىل ويؤكد بليخانوف أن فلسفة فويرباخ

وعلم اجلامل، لقد ارتبطت نظرته الشاملة، ىف الدرجة األوىل، 

براديكاليته، وسهلت مترد الفنانني األملان عىل بعض تصوراهتم 

قد كتب بعض أشعاره  H.Heineالرومانسية، ويرجح أن هاينى 

 .(44)اجلديدة حتت تأثري فويرباخ
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سوف ريته الذاتية، عن تأثري الفيلوخيربنا ريتشارد فاجنر، ىف س

، وكذلك جوتفريد كيلر مؤلف هنرى األخرض يعرتف (41)الشاب عليه

. ويوضح (43)أن فويرباخ هو من كشف له عن مجال العامل الدنيوى

 لوكاش تأثري فويرباخ الكبري عىل الطليعة األدبية ىف أملانيا، فقد كان فاجنر

 .(41)تأثري فويرباخوجوتفريد كيلر وجورج هريفنغ خاضعني ل

قد  G.Luctheimكام أشار جورج ليشتهم  –ولوكاش نفسه 

. وتغلغلت أفكار فويرباخ عن املوت ىف أدب (45)تتلمذ عىل فويرباخ

 .(46)"قصة امليتات الثالثة"تولستوى خاصة ىف 

 تأثري فلسفة فويرباخ عىل النقاد الروس:  -ثانياا 

روس نقاد الديمقراطيني الهيمنا أن نقف عند تأثري فويرباخ عىل ال

ن وعلم اجلامل فقد انطلقوا بفضل دراستهم لكتاباته م –ىف جمال الفلسفة 

املثالية اهليجلية إىل فلسفة علمية تؤكد عىل نشاطات اإلنسان الواقعية. 

لقد لعب هؤالء النقاد دوًرا بارًزا ىف تاريخ الفكر االجتامعى، وطرحوا 

ع واجلامل واألخالق باالعتامد عىل الفكر أفكاًرا مهمة ىف ميادين االجتام

الفلسفى والعلمى السالف واملعارص هلم حيث دعوا إىل وحدة الفلسفة 

. واحلقيقة أن األساس (48)مع العلوم الطبيعية، والفن مع واقع املجتمع

بيلنسكى  –النظرى آلراء املفكرين الديمقراطيني ىف القرن التاسع عرش 

كان  –سكى ودوبرلبوف وبيساريف وهرزن وأوغاريف وتشرينيشف

واقعيتهم التى انطلقت من فلسفة فويرباخ وكانت تطبيًقا لنا ىف الثقافة 
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الروسية. املفكرون الديمقراطيون الروس ىف رصاعهم ضد املثالية 

كام كان حمًقا أيًضا ىف مالحظته أن هناك آثاًرا من  ، وفويرباخوالصوفية

 .(40)ن اتبعوا فويرباخاالنثربولوجية ىف آراء الذي النزعة

وعلينا أن نعرض ملوقف هؤالء النقاد كل عىل حدة وسنقف عند 

أهم أعالمهم بيلنسكى الرائد امللهم هلؤالء، تطورت، واكتملت آراؤه 

لدى ترشنيشفسكى الذى بلور ىف كتاباته النظرية الواقعية للنقاد 

 الديمقراطيني ونبدأ أواًل ببيلنسكى. 

( 4010-4044خ عىل بيلنسكى )فيساريون لقد كان تأثري فويربا

مؤسس النقد الديمقراطى، كبرًيا، فقد دافع عن واقعية الفن، حيث أخذ 

منذ مطلع األربعينيات من القرن املاىض ينتقد اجلوانب املحافظة ىف 

فلسفة هيجل، التى كان يتبناها سابًقا وانتقل إىل دحض املثالية 

ا هر املسيحية( دوًرا مهامًّ ىف هذوالصوفية، وقد لعب كتاب فويرباخ )جو

االنتقال. إن أمهية بيلنسكى كانت ىف تناوله ملشكلة الفن واألدب لقيمتهام 

ودورمها االجتامعيني. إن بيلنسكى يدافع ىف السنوات األخرية من حياته 

فهوم ، ليس امليتبنىعن اهتامم الفن بالواقع بعيًدا عن امُلُثل، حيث  –

املفهوم الفويرباخى. فالواقع عند فويرباخ هو  اهليجىل عن الواقع بل

مما جعل  (49)الذى يؤلف جوهر املوضوع الذى مل يشوهه اخليال

الفريتسكى يتوقف عند مفهوم الواقعية ىف نقد بيلنسكى، ويؤكد عليه ىف 

 . "ىف سبيل الواقع"كتابه 
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إن الفن ليس هدًفا بل وسيلة لرفض الواقع القائم، وإعادة خلقه 

الفن فنًا. وهذا يعنى أن الواجب االجتامعى للفن ال يتعارض مع ما بقى 

قيمته الفنية، بل حيتمها عىل اعتبارها رشًكا ال غنى عنه لوجوده، وأن 

الذى يسهل حتقيق الدور االجتامعى للفن ليس اهلبوط بالقيمة الفنية بل 

 السمو هبا، فاحلياة بالنسبة لبيلنسكى دائاًم أسمى من الفن، وذلك ألن

 .(18)الفن ليس إال واحًدا من مظاهر احلياة التى ال حتىص

وتظهر آراء بيلنسكى خاصة ىف هناية حياته تأثره بفويرباخ. لقد بدأ 

بيلنسكى بمتابعة املثالية اهليجلية، واستقر أخرًيا عىل أرض فلسفة 

فويرباخ، وهذا االنتقال مل يدرس إال جزئيًا ودون فهم هذا االنتقال 

 عاب آراء بيلنسكى، ويبني لنا بليخانوف مراحل حياة الناقديستحيل استي

 الروسى الفكرية ىف شكل مرسحية تتطور فصوهلا عىل النحو التاىل: 

 الفكرة املجردة أو الفيشتية.  – 4

 . حتت تأثري النتائج املطلقة لفلسفة هيجل "الواقع"املصاحلة مع  – 1

 ىل نظرة جمردة ىف الفرد،التمرد عىل الواقع، واالنتقال جزئيًا إ  – 3

 وجزئيًا إىل نظرة ملموسة ىف ديالكتيك هيجل. 

ابتداء الفصل الرابع هلذه الدراما بقطيعة كاملة مع املثالية،  – 1

والتحول إىل املوقف املادى الفويرباخى، إال أن املوت أسدل 

 .(14)بعض املشاهد االفتتاحية هلذا الفصل
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قن قد جعلته يت "ملسيحيةجوهر ا"كانت ترمجة كتاب فويرباخ 

النقد، مما أودى بكل األوهام الصوفية والفلسفة القديمة. إن بيلنسكى 

كام ناقش من قبل مسائل األدب انطالًقا من مثالية هيجل الفلسفية بدأ 

. ويقتبس بليخانوف من (11)يناقشها اآلن من مادية فويرباخ الفلسفية

لتى اعتنقها لكامل ىف اآلراء امقال بيلنسكى بعض املقاطع ليبني التطابق ا

ناقد تابع آراء فويرباخ؛ حيث نجد ىف مؤلفات بيلنسكى خاصة تلك التي 

، تعبريات وصفحات بكاملها جتعل املرء يفرتض 4013تنتمى إىل عام 

عته ، وىف مراج"درزافني"أنه كان متأثًرا بفويرباخ كام ىف مقالته عن 

، وىف 4011عام  "للامدةمدخل إىل دراسة الفلسفة النظرية "لكتاب 

يبني لنا بيلنسكى أنه نصري  4016 "نظرة ىف األدب الروسى"مقالته 

 .(13)خملص لفويرباخ

وحتى نبني كم كانت نظرة بيلنسكى ىف مهمة األدب قريبة من 

نظرة فويرباخ ىف مهمة الفلسفة، نورد رأى بيلنسكى ىف روايات جورج 

ا )الرأى الذى قدمه ىف صاند: إيزيدور، طحان وخطيئة املسيو انطو

املراجعة السنوية لألدب الروسى( حيث اعرتف ملؤلف هذه الروايات 

بالعبقرية وإن مل يقنع بتلك الروايات، إهنا رائعة فقط ىف التفصيالت، 

لكنها ضعيفة بوجه عام، لقد فشلت ألن املؤلفة أرادت أن تستبدل 

م إال ىف مًلا ال يقواليوتوبيا بالواقع القائم، ولذلك جعلت الفن يرسم عا

ومن هنا نرى أن مفهوم بيلنسكى اجلديد عن الواقع هو "خياهلا فقط. 

 .(11)"مفهوم فويرباخ متاًما
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ويمكن أن نضيف إىل ذلك من أجل تفصيل أكثر يبني اتفاق الناقد 

الديمقراطى الثورى مع الفيلسوف األنثربولوجى، حقيقة أن بيلنسكى 

مل يكن ىف السنوات األخرية من  –هام الذى أدان بشدة كل ختيل وأو –

نشاطة األدبى مقتنًعا بالتصوير الصادق للواقع. لقد اعتقد أن هذا 

الصدق هو املطلب األول، املهمة األوىل للشعر بحيث إن املرء جيب أن 

حياسب موهبة املؤلف الشعرية انطالًقا من درجة حتقق هذا املطلب 

البد أن تتضمن صور "خر وإنجاز هذه املهمة. ولكن ينشأ مطلب آ

الشاعر فكرة، فاالنطباع الذى ترتكه جيب أن يؤثر ىف ذهن املرء، وجيب 

 . "أن يقدم توجيًها معينًا لنظرته إىل نواحى احلياة

هذا املطلب الثانى يتفق ورأى فويرباخ يف أن الفلسفة جيب أن 

 تكافح ضد مفاهيم اإلنسان اخليالية باسم الواقع، باسم ما هو كائن.

 هكذا فهمها تشرينيشفسكى "روح التنوير"ويطلق عىل ذلك املوقف 

 إن املفهوم"الذى قال ىف مقاالت عن مرحلة جوجول ىف األدب الروسى 

اجلديد عن الواقع قد اختذ شكله، وشاع ىف العلوم احلديثة عندما كانت 

األوهام الغامضة للفلسفة الرتانسندنتالية قد رشحها املفكرون املحدثون 

 .(15)أحد غري فويرباخ –ا يعنى أن املفهوم اجلديد مل يفرسه وهذ

وإذا كان الستار قد أسدل بعد افتتاحية الفصل الرابع من مرسحية 

بيلنسكى الفكرية، أى أن الفلسفة اجلديدة مل يكن قد متثلها بيلنسكى 

متاًما، وأنه يعرب بصورة غري دقيقة عن اآلراء التى تبني تأثري فويرباخ فيه، 
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ن املوت قد منع هذا التأثري اجلديد من أن يتعزز، فإن الذى متثل آراء وأ

 فويرباخ متاًما و املؤيد واملطور لواقعية بيلنسكى أقصد تشرينيشفسكى. 

ا  فويرباخ وتشرينيشفسكى:  -ثالثا

  )Chernyshevsky 1889 - 1828) (16)إن مهمة تشرينيشفسكى

نظرة ل يشء ىف التأسيس للىف تطور الفكر اجلامىل تأتى أواًل وقبل ك

الواقعية للفن باعتباره إعادة خلق للواقع ىف صورة فنية. وقد كان عليه 

أواًل للربهنة عىل صحة نظرته للفن تقديم نقد شامل لعلم اجلامل املثاىل 

لفاته التى تعد أهم مؤ "العالقات اجلاملية بني الفن والواقع"ىف دراسته 

 ىف علم اجلامل. 

رينيشفسكى األساسى ىف نقد املفهوم املثاىل ويتمثل جهد تش

للجامل كام يظهر خاصة من أعامل هيجل وتلميذه ف.فيرش. تلك النظرة 

التى تذهب إىل ما يبدو مجياًل بالنسبة لإلنسان هو ما يقبله باعتباره 

التحقيق الكامل لفكرة معينة. ويقدم نظريته ىف مواجهة هذا املفهوم املثاىل 

ع أعظم من األحالم، وأن الداللة اجلوهرية أكثر أمهية أن الواق"مؤكًدا 

. ومن ثم فهو يبحث عن اجلامل ال ىف دائرة مثالية "من االدعاءات الومهية

تنأى عن الواقع، وتتخذ منه موقف التضاد بل ىف جوهر الواقع نفسه، 

تبني كل األشياء املحببة إىل الناس وكل ما حياط بإعزاز تربز احلياة نفسها 

بارها أكثر األشياء شمواًل. ويرتتب عىل ذلك أن احلياة والواقع، باعت

بشكل عام، أكثر مجااًل وتنوًعا وامتالء وداللة من أية قطعة من اخليال، 
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أو بعبارة أخرى، إن الفن أيًضا بعيد عن أن يكون أسمى من احلياة بل ىف 

 فسكى. إن اجلميل عند تشرينيش(18)استطاعته إال أن يكون انعكاًسا هلا

هو يشء مفرد يتصف باحليوية، وليس فكرة جمردة. وقد ساعدته فلسفة 

 فويرباخ ىف هجومه عىل املفهوم اهليجىل. 

ويعرض بليخانوف ىف كتابه عن تشرينيشفسكى ملفهوم الواقع 

لديه، ويبني أن فويرباخ كان ىف ذهنه عندما نادى هبذا املفهوم أن جوهر 

يس اخليال أو التجريد، إن مهمة اإلنسان هو احلسية، أى الواقع ول

الفلسفة والعلم، بشكل عام، إقامة الواقع ىف مكانه املناسب، وإن كان 

األمر كذلك، نستطيع أن نستنتج أن مهامت علم اجلامل كفرع من العلم 

هى أيًضا إقامة الواقع ىف مكانه املناسب، وحماربة العنرص اخلياىل ىف أفكار 

تيجة من فلسفة فويرباخ أقام اإلنسان، وعىل أساس هذه الن

 تشرينيشفسكى آراءه اجلاملية التى تؤلف الفكرة األساسية لدراسته. 

 لقد سعى ىف حتليله عالقة الفن بالواقع إىل بيان ما يىل: 

إن الفن ال ينشأ من حاجة اإلنسان إىل اجلميل أو الرائع، وإنام من  أوال  : 

 جمموعة من االحتياجات اإلنسانية. 

ال يقترص حمتوى الفن عىل اجلميل والرائع، بل يشمل كل ما هيم  : ثاني ا

 اإلنسان بشكل عام. 

  ليس الفن موضوع لذة مجالية فحسب، وإنام وسيلة ملعرفة احلياة أيًضا.  ثالث ا:
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ومن هنا أكد خطأ علامء اجلامل املثاليني السابقني عليه، حني يعدون 

ذا السعى ليس معزواًل عن أصل الفن هو سعى اإلنسان للرائع؛ ألن ه

، "الشعور". وإذا كان جوهر اإلنسان هو (10)ميول اإلنسان واحتياجاته

الواقع ال اخليال والتجريد، فإن كل متجيد وتفضيل اخليال والتجريد عىل 

الواقع ليس فقط خطأ بل ضاًرا بصورة رصحية. وإذا كانت مهمة العلوم، 

من فإنه ىف رد االعتبار هذا تك بشكل عام، تكمن ىف رد االعتبار للواقع،

مهمة علم اجلامل. إن هذا االستنتاج املستخلص من تعاليم فويرباخ 

 يكمن ىف أساس مجيع آراء تشرينيشفسكى عن الفن. 

 جيب ، بل هو احلياة كام"إن اجلميل عند تشرينيشفسكى هو احلياة"

أن تكون حسب مفهومنا عنها، اجلميل هو ذلك اليشء الذى نرى فيه 

حلياة كام ينبغى أن تكون حسب مفاهيمنا. أى أن الوجود املوضوعى ا

للجميل ىف احلياة )يقاس( بنظرة اإلنسان الذاتية، إن منطق 

تشرينيشفسكى يمكن صياغته كام يىل: اجلميل هو احلياة ولكن قبل كل 

يشء احلياة التى تتجاوب ومتطلبات اإلنسان ومفاهيمه، ثم هو احلياة، 

 .(19)للقوى الطبيعية التى تقابل الالوجود أية حياة كإظهار

لقد اعرتف تشرينيشفسكى بثالث دوائر أو ثالثة أشكال لوجود 

اجلامل: الواقع، اخليال، والفن. ومن الواضح أنه أعطى األفضلية جلامل 

الدائرة األوىل، كام رأى ديالكتيك العالقة بني خمتلف درجات اجلامل فيها 

 "اهيمنا... وفق مف"فسكى يرجع اجلامل وخصائصه، ويبدو أن تشرينيش

إىل الدائرة األوىل والثانية؛ ألنه يسري بإمكانية حتليق اخليال بعيًدا عن 
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أن "الواقع وجيمل تشرينيشفسكى مقرًرا أن الوظيفة اجلوهرية للفن هى: 

عيد ولكن الفن حينام ي "يعيد إنتاج كل من يثري اهتامم اإلنسان باحلياة

أو بغري وعى يعرب عن رأيه فيها، ونتيجة لذلك يصبح احلياة فإنه بوعى 

الفن نشاًطا إنسانًيا ذا طابع أخالقى، أى أن أمهية أى عمل من أعامل الفن 

كام يرى كلنجدر تتناسب عند تشرينيشفسكى مع ما يتضمنه من صدق  –

 .(38)"وشمول ىف مواجهة املسائل التى تطرحها احلياة

ني شفسكى أنه ال جتوز املطابقة بوعلينا أن نوضح كام أكد تشريني

فهم الفن كإعادة خلق للواقع، وبني النظرية املعروفة ىف تاريخ علم اجلامل 

ع، . فإعادة اخللق ال تعنى تقليد الواق"حماكاة للطبيعة"والتى تعد الفن 

نسخ الشكل اخلارجى، إهنا تتطلب إظهار حمتوى الظاهر الداخىل، 

ل إعادة اخللق تفسح املجا"ها املبدع، والتعبري عن اجلوهرى املميز في

ا فاصاًل  واسًعا أمام قوى الفنان املبدعة أمام نشاط املبدع فهو يضع حدًّ

من الزاوية الفنية، وبني املفهوم القديم  "إعادة احلق"بني مفهومه عن 

 الصواب"للطبيعة، وهى حماكاة تتخذ اختيار  (34) للفن بوصفه حماكاة

ما  وهو أن يعيد خلق –وما يتطلبه الفن الواقعى معياًرا للفن:  "واخلطأ

حسب، يشري ىف املقابل إىل املضمون ف –هيم اإلنسان ىف احلياة، وأن يفرسه 

ال إىل الشكل وانحرص ما يتطلبه فن الشكل، ىف املقام األول، ىف أن يكون 

معرًبا كل التعبري عام يريد الفنان توصيله، وثانًيا ىف أن يضفى داللة عامة 

 .(31) الصورة التى يقدمها الفنان عن جانب جزئى من الواقععىل
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وعىل ذلك، فإن حرص نطاق ما تتطلبه الواقعية من الفنان ىف 

ا ىف أن يعرب عن رؤياه عن الواقع بأى طريقة  املحتوى، وترك الفنان حرًّ

جيدها هو أمر يتفق مع الشواهد املعروفة. إن تشرينيشفسكى هنا يتابع 

ترب الواقع دائرة متميزة عن اإلنسان، أى موضوع يعيد فويرباخ حني يع

الفنان خلقه لكى يتأمله اإلنسان. فهو يشري إىل أن تصور الفالح عن 

احلياة ومن ثم عن اجلامل خيتلف عن تصور االرستقراطى، كام نجده 

يومئ إىل وجود خالفات مماثلة بني مقاييس الذوق السائدة ىف فرتات 

تطاع أن يصل إىل األسباب التى جتعل تصور تارخيية حمددة. لقد اس

الفالحني للجامل مغايرة لتصور نبالء القصور، فاملثل األعىل للجامل، 

عند الفالح، وعند النبيل اإلقطاعى، يتحدد بالوضع االجتامعى لكل 

منهام، وما ينجم عنه من تصور للحياة السعيدة، وما يصدق عىل املثل 

بالدرجة نفسها، عىل األذواق الفنية، األعىل ىف مجال األشخاص يصدق 

 .(33)فاملعايري اجلاملية للطبقات املختلفة تتباين مع تباين أوضاع حياهتم

ومما سبق يتضح لنا أن تشرينيشفسكى من أنصار فويرباخ، وأنه 

هى  "عالقات الفن اجلاملية بالواقع"كان يعتربه معلمه، وأن دراسته عن 

بناء علم اجلامل عىل أساس فلسفة حماولة فريدة من نوعها ومهمة ل

فويرباخ. ويشري تشرينيشفسكى إىل هذا التأثري رغم عدم ذكره اسم 

املعلم، نظًرا لظروف الرقابة، ومع ذلك فليس من الصعب معرفة أن تلك 

ر حلقة ينارص مذهبا فلسفيًّا هو آخ"الكلامت تلميح إىل فويرباخ، فناقدنا 

من مذهب هيجل كام انبثق هذا من سلسلة املذاهب الفلسفية انبثق 
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ا ىف أن (31)"األخري من مذهب شيلبنج . إن هذه اإلشارة ال تدع شكًّ

 فويرباخ، هو الذى يعتربه تشرينيشفسكى معلمه ىف الفلسفة. 

فن العالقة اجلاملية بني ال"وهو يعرتف ىف مقدمة الطبعة الثالثة من 

يد أن ب الذى يرحيث يتحدث عن نفسه بضمري الغائب، أن الشا "والواقع

ن لنفسه طريقة علمية ىف التفكري عليه أن يقرأ أحد الكتب الرئيسية  يكوِّ

اته بحامس.  لفويرباخ، ويصبح تابًعا لذلك الفكر، وأن يعيد قراءة مؤلفا

منذ حواىل ست سنوات تعرف عىل فويرباخ. وبدأ له أنه قادر "ويضيف: 

عدة فروع  ائل معينة ىفعىل تطبيق األفكار األساسية لفويرباخ ىف حل مس

من املعرفة مل تدخل ىف جمال أبحاث معلمه. وحدث أنه قام ىف هذه الظروف 

بعرض مفاهيم عن الفن والشعر خاصة، بدت له أهنا مستنتجة من أفكار 

فويرباخ، وعىل ذلك فإن العمل الذى أكتب له هذه املقدمة هو حماولة لتطبيق 

 .(35)ة ىف علم اجلاملأفكار فويرباخ ىف حل القضايا األساسي

إن تشرينيشفسكى مل يرصح بأنه جاء بجديد خاص به. لقد رغب 

فقط ىف رشح أفكار معلمه مطبقة عىل علم اجلامل. إن دراسته حماولة 

هامة، وهى األوىل من نوعها إلقامة علم مجال عىل أساس فلسفة 

فويرباخ. وهو يوضح لنا ذلك بطريقة مشوقة. فاملذهب الفلسفى الذى 

عتربه صحيًحا هو احللقة األخرية ىف سلسلة املذاهب الفلسفية، وقد ي

انبثق من مذهب هيجل. وملن ال يعرف عد من هو املعلم صاحب 

املذهب الذى يتحدث عنه.. إنه ليس روسيًّا وال فرنسيًّا وال إنكليزًيا، 
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وليس بوخنر وال ماكس شرتنر وال برونو باور، وال موليشيوت وال 

. إنه يتحدث عن فويرباخ، إن االسم احلقيقى .إذن؟فوغت.. من هو 

للمقالة الفلسفية الوحيدة التى كتبها يشري إىل فويرباخ. فويرباخ كان أول 

 .(36)من حتدث عن النظرة األنثروبوجلية ىف الفلسفة

ويمكن أن نقتبس من كتابات تشرينيشفسكى استشهادات 

رباخ خ. لقد كان فويعديدة، تبني االحرتام العميق الذى يكنه لفويربا

بالنسبة إليه ىف مستوى هيجل، واحًدا من أعظم املفكرين، فالفضل 

الرئيسى لفويرباخ هو أن الفلسفة ىف شخصه قد انفصلت عن املثالية إىل 

 .(38)األبد

والواقع أن تشرينيشفسكى قد فهم فلسفة فويرباخ باملعنى املادى، 

ال تدع جمااًل للشك  4068فمقالته الفلسفية الشهرية التى ظهرت ىف 

 املبدأ األنثروبولوجى ىف"حول هذه املسألة، فهو يرشح عنوان مقالته 

نظر إىل جيب أن ي"بكلامت فويرباخ نفسه تقريًبا، يقول:  "الفلسفة

اإلنسان عىل أنه كائن مفرد، ذو طبيعة واحدة فقط، ذلك أن حياة اإلنسان 

أى مظهر  ، ذلك أنجيب أال تشطر إىل نصفني كل نصف بطبيعة خمتلفة

لنشاط اإلنسان جيب أن ينظر إليه عىل أنه نشاط عضويته الكاملة من 

رأسه حتى أمخص قدميه، أو أنه الوظيفة اخلاصة لعضو خاص من 

يف الفلسفة  (30)العضوية اإلنسانية التى نحن بصددها، ذلك أن العضوية

عنها، ترى  حها، ودافععند تشرينيشفسكى هى فلسفة فويرباخ التى رش

 ىف العضوية اإلنسانية ما تراه ىف العلوم الطبيعية. 
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وتؤكد رسائل تشرينيشفسكى إىل أبنائه والتى أرسلها من منفاه ىف 

استمرار اعتناقه أفكار فويرباخ، حيث كتب  4088أبريل  44سيبرييا ىف 

مكان إلإذا أردتم فكرة عنا هى طبيعة اإلنسانية ىف رأيى، فإن با"يقول: 

أن نعثر عىل ذلك من مفكر واحد ىف قرننا لديه أفكار صحيحة متاًما عن 

األشياء، إنه فويرباخ، ولقد مضت مخسون سنة وأنا أعيد قراءته وقبل 

ر ما وبقد"ويضيف:  "ذلك مل تكن لدىا الفرصة لإلكثار من قراءاته..

 أستطيع أن أستعديه بذاكرتى الباهتة فإين إىل اآلن ال أزال من

 .(39)"أتباعه

إذا كان صاحب النظرة املادية إىل التاريخ يرى ىف تشرينيشفسكى 

نصرًيا خملًصا ظل طوال حياته ىف مرحلة فلسفة فويرباخ فإن الفريتسكى 

يبني أنه مجع بني وجهتى نظر هيجل وفويرباخ، بني الديالكتيك 

 عواألنثربولوجيا. فالناقد واجلامىل الروسى مل يستطع وهو يتعامل م

باجلسد واملادة وبالطبيعة البرشية املوحدة،  كظواهر –الظواهر اجلاملية 

وهكذا قاد اجلامليات إىل املادية وإىل وجهة نظر أنثربولوجيا. لقد كشفت 

املقاالت األخرية لبيلنسكى عن العالقة بني نظرية هيجل حول الصورة 

املسألة  ىالفنية وبني االجتاه املادى عند فويرباخ، وحيل تشرينيشفسك

باجتاه مجالية تستند إىل اجلمع مجًعا مركبًا بني الفهم اهليجىل ملا هو رائع عىل 

اعتباره شيًئا ذا طابع فردى، وبني االجتاه املادى عند فويرباخ، الذى هو 

. لقد أوجدت الواقعية اخلاصة (18)املبدأ االنثربولوجى لإلنسان

ا، هي اه املادى ىف جليًّا مستوعًبا لالجتبتشرينيشفسكى مفكًرا هيجليًّا وماديًّ
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شكله الالديالكتيكى، غري أنه ىف الوقت نفسه ال يرفض الديالكتيك. مل 

تشرينيشفسكى إىل مستوى املادية الديالكتيكية كام يرى يرى 

الفريتسكى، إال أنه استطاع بفضل العنرص الديالكتيكى الذى اشتملت 

 خطوة إىل األمام. عليه أفكاره الفلسفية أن يتجاوز فويرباخ ب

الذى يرتق أن بليخانوف كان  "يوفشوك"ويسري ىف هذا االجتاه

متجنًبا ىف نظريته األحادية التى اعترب فيها تشرينيشفسكى ماديًّا 

أنثربولوجيا. بنيا بليخانوف أن تشرينيشفكسى كان ]عبًدا[ لفويرباخ، 

خالقية، طبق النظريات األساسية للفلسفة عىل علم اجلامل والعلوم األ

ات املبدأ األنثربولوجى ىف الفلسفة، ومؤلفات الستيني"بينام جتده ىف 

والسبعينيات بدا بخالف فويرباخ يرى االرتباط بني املثالية الفلسفية 

 .(14)ومصالح الطبقات املستغلة

وإذا كان صاحب الفن واحلياة االجتامعية خيصص لنا طبيعة محاس 

لة حتمسوا له، هو فويرباخ املرحتشرينيشفسكى، وأن فويرباخ الذى 

، "لمبادئ فلسفة املستقب"، و"إصالح الفلسفة"املتأخرة الذى كتب 

واملقدمة املشهورة للطبعة األوىل ملؤلفاته الكاملة، فإن تعدد هذه  

األحكام يوضح التناقض والرتدد ىف تقديرات بليخانوف للناقد واجلامىل 

ة باخ، وال يرى اخلالفات األساسيالروسى الذى يراه تابًعا ]عبًدا[ لفوير

ة بني الفلسفة املادية لالجتاه الديمقراطي أكرب ممثليه، واملادية امليتافيزيقي

لفويرباخ، إال أننا نجد أحكاًما أخرى صنف فيها بليخانوف موقف 

ادًرا لقد وهب ذهنًا وقاًدا ن"تشرينيشفسكى بأنه موقف جتاوز فويرباخ 
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ا يمكنه أن يكتشف التقص ريات والنواقص ىف آراء معلمه، أى فذًّ

لقد بدأ من النقطة نفسها  (11)"باختصار، يفعل ما يفعله ماركس وانجلز

التى ابتدأوا هبا باالنتقال من هيجل إىل فويرباخ، إال أنه خيتلف عنهام ىف 

أنه عجز عن إخضاع الفلسفة األنثربولوجية ملراجعة جذرية، وظل 

 . نصرًيا هلذه الفلسفة طيلة حياته

ومن هذه االختالفات ىف تقييم موقف تشرينيشفسكى ال نستطيع 

أن ننفى تأثره بأفكار فويرباخ وأنه طبقها ىف جانب مل هيتم به كثرًيا 

رباخ ىف ، وأن تطبيق أنثربولوجيا فوي"مبادئ فلسفة املستقبل"صاحب 

الفن وعلم اجلامل فتح جماالت أرحب، استطاع من خالهلا 

امعية ذه األفكار عىل األدب، وربطه باحلياة االجتتشرينيشفسكى تطبيق ه

مما جيعله يتجاوز حدود فويرباخ لفهم أكثر سعة للعالقة بني الفكر والفن 

فقد ترتب عىل التعريفات "واألدب من جانب، واحلياة، من جانب آخر 

 استنتاجات حول الفن ختطت "العالقات اجلاملية.."التى أعطيت ىف 

الفويرباخى، وقد انسجمت هذه االستنتاجات مع بعيًدا حدود االجتاه 

الفهم الديالكتيكى للحياة؛ هذا الفهم الذى متيز به الفكر الواقعى عند 

 تشرينيشفسكى.
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 .1886أكاديمية الفنون، القاهرة 

 .30كلينجدر، ص  -31

 .10املرجع السابق، ص  -33
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بليخانوف: تشرينيشفسكي وفويرباخ، األعامل الفلسفية الكاملة، املجلد الرابع  -31

 .131ص 

 املصدر نفسه. -35

سم رينيشفسكي حتى بذكر اويوضح لينني كيف أن الرقابة مل تسمح لتش -36

حاول أن يشري رصاحة إىل فويرباخ إال أن الرقابة مل  4000فويرباخ. ويف عام 

، لينني: املادية واملذهب النقدي 4986تسمح له، ومل تر املقدمة النور إال يف عام 

. وبليخانوف، األعامل 140، ص 4904التجريبي، دار التقدم، موسكو، 

 .81الرابع، ص  الفلسفية الكاملة، املجلد

عادة ما تقدم فلسفة فويرباخ عىل اعتبار أهنا فلسفة مادية ويناقش البعض حقيقة  -38

لسفة مبادئ ف"هذا احلكم، ويعرض بليخانوف لفلسفة فويرباخ اعتامدا عىل 

، ويصحح أحكاًما النجه عىل فويرباخ، فريى أن فويرباخ غالًبا ما "املستقبل

ىل ة هي االسم الصحيح بالنسبة له ويشري إرفض اعتبار نفسه مادًيا، فالعضوي

أن مصطلح عضوية الذي اقرتحه فويرباخ يعرب بالضبط عن النظرة الفلسفية 

كي نظرية تشرينيشفس"التي تدل عليها كلمة مادية. راجع مقالة بليخانوف: 

 .438 -448املجلد الثالث، ص  "اجلاملية

 .136بع، ص بليخانوف: األعامل الفلسفية الكاملة، املجلد الرا -30

 .143بليخانوف، املصدر نفسه ص  -39

 .160الفريتسكي: يف سبيل الواقعية، ص  -18

يوفشوك: بليخانوف وكتاباته يف تاريخ الفكر الفلسفي: يف روسيا، دراسة من  -14

 .18مقدمة املجلد الرابع من األعامل الفلسفية الكاملة لبليخانوف، ص 

 .40املصدر نفسه، ص  -11
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 الفصل السابع

 األخال ق والسياسة 

 من الفرد إىل املجتمع

 متهيد:  -أوالا 

دار بحثنا ىف البداية حول الطبيعة وتأسيسها عىل النزعة احلسية 

التجريبية، وكان هذا البداية للحديث عن اإلنسان، فكورمولوجيا 

ثربولوجيته، التى حاول جاهًدا إثباهتا وأنطولوجيا فويرباخ أساس أن

مفهوم "بتحويله الثيولوجى إىل أنثربولوجى، وتركيز البحث ىف 

صلب وحمور فلسفته الذى أكد عىل أن قوامه الدين، فهو عنده  "اإلنسان

 . "حيوان متدين"

وىف هذا الفصل اخلتامى مع الفصلني السابقني نصل إىل قمة 

و إىل ما يمكن تسميته باصطالحات أ "اإلنسان"فلسفة فويرباخ ىف 

 وذلك ىف جمال األخالق "اكسيولوجيا فويرباخ"الفلسفة املعارصة 

والسياسة. فاهلدف األساسى عنده وعند اهليجليني الشبان حتويل 

. وإذا كان البعض يرى أن حركة اهليجليني الشبان "واقعى"إىل  "العقىل"

اجهة م مل يستطيعوا موتقوم ىف األساس عىل نقد الدين والسياسة )وأهن

األوضاع السياسية القائمة، فاجتهوا بداًل من اهلجوم عىل الدولة إىل 

ز جهدهم ىف نقد الدين بداًل من  اهلجوم عىل الكنيسة الكاثوليكية، وتركا
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نقد السياسة(. فإن العكس عند فويرباخ هو الصحيح، فقد رأى أن 

 – ؤقت واجلزئى بلاألساس ليس هو الرتكيز عىل العمل السياسى امل

نه أ "شامل"حتويل الدين إىل أخالق وسياسة. فالدين  –وهذا هو األهم 

بل رشيعة، وليس عقائد بل معامالت، أى سلوك  "حقيقة"ليس جمرد 

وأخالق بلغة فقهاء املسلمني. ومن هنا، فتحليل فويرباخ للعقائد 

لتى واالالهوتية هو إرساء للمعامالت اإلنسانية التى هى صلب الدين 

 تظهر ىف جماىل: 

 ىف األخالق.  –أواًل 

 ىف السياسة.  –ثانًيا 

 أوالا : األخال ق الفويرباخية: 

 البدء باإلنسان التجريبى احلسى:  – 1

األخالق بالنسبة إىل فويرباخ جيب أن تكون إنسانية ىف املقام األول، 

يبية ىف رأى أن ترتكز عىل اإلنسان، وبعبارة أدق ترتكز عىل أسس منطقية جت

طبيعة اإلنسان ورغباته، وفويرباخ هنا مثلام هو الشأن ىف كل فلسفته يريد 

 –وليس اإلنسان من القواعد األخالقية  –أن يشتق األخالق من اإلنسان 

أنه يريد أن تكون أخالقه أخالًقا أنثربولوجية مركزها اإلنسان 

Onthropo centric  ًأن  ا، يعىفالفرد الذى يعطى الطبيعة وعيًا منطقي

احتياجاته واعتقاداته ورغباته ظواهر طبيعة حتدد الطبيعة من خالل ظروفه 

الطبيعية والتجريبية، ليس هناك إرادة، أو وعى، أو قدرة أخالقية بمنأى 
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عن العامل التجريبى بام ىف ذلك اإلنسان. هذا ما ال يمكن التوصل إليه أو 

 لنظرية األخالقية يتعني أنفهمه دون اإلشارة إىل هذه الطبيعة ومن ثم فا

يتضح ذلك ىف حتليل شرتنز ملا  (4)تكون طبيعية، أو مادية وأنثربولوجية

 حيث نرى أن اقرتاح فويرباخ الذى "جوهر املسيحية"قدمه فويرباخ ىف 

 الدين عىل"يقول بأن الالهوت هو أنثربولوجيا، يعنى فقط وببساطة أن 

 .(1)"الدينأن يكون أخالًقا وأن األخالق وحدها هى 

وقال شرتنر الذى جيعل من الدين أخالًقا ومن األخالق الدين 

صحيًحا متاًما، لكن ينبغى فهم ذلك من خالل موقف فويرباخ من 

املسيحية التى ال هتتم باألخالق باعتبارها عالقة اإلنسان، باإلنسان بل 

ال إباعتبارها عالقة اإلنسان باهلل. وال تشغل لدهيا األخالق اإلنسانية 

مكانة ثانوية. يضع فويرباخ اإلنسان فوق األخالق، فهو ال جيعل من 

األخالق مقياًسا لإلنسان، بل عىل العكس جيعل اإلنسان هو مقياس 

األخالق. فاخلري هو ما يتناسب مع اإلنسان والرش ما يتارض معه. إن 

فويرباخ إذا كان يرى أن العالقات األخالقية مقدسة، فهى ليست 

ذاهتا بل مقدسة من أجل اإلنسان. إنه جيعل األخالق هى مقدسة ىف 

الدين، ولكنه ىف هذا التحويل ال يتعامل مع الدين ىف ذاته بشكل مطلق، 

د ليس غاية، بل هو نتيجة، وبالنسبة إىل فويرباخ نج –كام يقول  –فالدين 

أن الكائن الدينى أو األسمى، بداًل من أن يكون اجلوهر األخالقى، كام 

ية، لنسبة إىل الربوتستاتنية املستنرية وبالنسبة إىل العقالنية الكانطهو با

 .(3)هذا الكائن هو اإلنسان احلقيقى املحسوس والفردى
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واإلنسان الذى يعد ذاًتا وليس جمرد موضوع لألخالق، والذى 

حيدد طبيعتها وحمتواها هو اإلنسان التجريبى الذى نتعرف عليه، وهو 

ل احلواس. ليس األنا املجرد غري التجريبى، يتعرف عىل نفسه من خال

كام أنه ليس اإلرادة أو الروح أو العقل. الذى يتسامى عىل اإلنسان عن 

. ومن هنا، فمن الطبيعى (1)"طريق الالهوت الدينى واملثالية الفلسفية

 ألخالق كانط "أن تكون األخالق الفويرباخية هى املقابل الطبيعى

جبت عىل اإلنسان أن يؤدى الواجب لذاته املثالية الصورية التى أو

بباعث من تقديره العقىل ملبدأ الواجب دونام اعتبار ملا يرتتب عىل تأديته 

من نتائج وآثار ومن غري أي تدخل لعواطفه أو ميوله.. واعترب القانون 

األخالقى أمًرا مطلًقا يطاع لذاته حتى لو نجم عن طاعته رضًرا وأمل، 

ا إطالًقا، قيمته باطنية ذاتية ال تتعلق بغاية يراد فصواب القانون، ملزمً 

حتقيقها، هو يستنبط من طبيعة العقل وال جييء عن طريق االستقراء من 

Categorical . القبىل املطلق ويدحض فويرباخ األمر (5)خالل التجربة
imperative السابق عىل احلساسية واملستقل عنها ليؤكد أن اإلنسان ،

ساسية، وأشكال احلساسية متنوعة: حب احلياة، يترصف وفًقا للح

والنزوع إىل السعادة واألنانية، واملصلحة، والرغبة ىف تلبية متطلبات 

الطبيعة احلسية اإلنسانية، واللذة باملعنى األوسع للكلمة. وهكذا أوضح 

ل: جتريبى كعلم الطب، ويقو علم فويرباخ ىف إحدى مقاالته أن األخالق

الًقا ليس لإلنسان، وإنام للحيوانات العاقلة. إن كانط قد كتب أخ

وبالنسبة إىل فويرباخ. ليس هناك كائنات عقالنية دون قلب ودم ومشاعر 



337 

 

وأحاسيس حتدد رغباهتم ومعتقداهتم بام ىف ذلك رغباهتم ومعتقداهتم 

األخالقية. فهو يرفض تصور اإلنسان باعتباره آلة تفكري، ويؤكد عىل أن 

ىل أنه جتسيد ليس فقط لألنا، وإنام أيًضا لألنت. الفرد جيب أن يفهم ع

بحيث يتوافر عىل األقل عنرصان إلشباع القدرات العقلية والقدرات 

العاطفية لإلنسان، شأهنا ىف ذلك شأن رضورة وجود الرجل واملرأة خللق 

إنسان ثالث، فأقل وحدة يصل إليها اجلنس البرشى هو األنا واألنت 

 إنام عضو من النوع يعى عضويته للنوع اإلنسانى،كفرد نقى ليس إنساًنا و

وعىل هذا فإن كال من اإلنسان الفرد، واألخالق املتأصلة ىف هذا اإلنسان 

يتطلبان وجود عالقة مع اآلخرين والتعرف عىل هذه العالقة، كام 

 يتطلبان األنا واألنت.

 إن اآلراء األخالقية لفويرباخ يمكن تناوهلا من خالل قسمني: 

لقسم األول هو األنثربولوجيا الربوميثوسية، وهو يمتد ا -4

أواخر  The promethean Anthropolgicaليشمل الفرتة من 

 الثالثينيات حتى األربعينيات. 

 The materalictالقسم الثانى، املادى اهلبدونيستى  -1
hedonist  ،)ويشمل ما كتبه فويرباخ ىف اخلمسينيات )من القرن املاىض

فرتتان توضحان احلركة العادية ىف فلسفة فويرباخ التى حتولت وهاتان ال

 Medicalواملادية الطبية  Moleschattبعد معرفته بموليشوت 
materialism  التى تتجه صوب مادية ملموسة، وهى تلك التى قربته



338 

من هولباج وهلفيتستوس أكثر مما قربته إىل كانط وفشته وهيجل الذي 

 تربى عىل أيدهيم. 

ألربعينيات حني كان فويرباخ مهتامًّ بنقد كل من الدين وتأليه وىف ا

املثالية كان عمله يعرب عن بعض اآلراء األخالقية ىف نطاق فلسفته العام 

وإن كان ال يطرح نظرية أخالقية منظمة، إال أنه ىف فرتة الستينيات، 

سجل فويرباخ للمرة األوىل عىل  4069-4063خاصة بني عامى 

املتسقة نسبيًا عن طبيعة األخالق، وهناك توجد اللذة  الورق أفكاره

املبنية عىل عمل هولباخ  niversoliized Eudoenonismالكلية 

. واألعامل التى نالت شهرة كبرية ىف "نظام الطبيعة"النقدى عن 

هى تلك التى هتدف إىل حرية وكرامة اإلنسان، وهى ما  (6)األربعينيات

انط ه الفرتة التى كان يتمسك فيها بأخالق كأخالق فويرباخ ىف هذ"متثله 

 (8)كام بني ذلك تشمربلني –وفشته، كام كان يتمسك بالروح اإلنسانى 

W.B.Chamberlin  ويدافع عنه ضد كل من يعرتضه حتت اسم

 Gendones of Eunopeالواجبات الالهوتية التى كانت تعمل 

عبودية، حيث ة والفاألهداف الرئيسية لنقد فويرباخ األخالقى يف الفتشي

إن أكرب جريمة أخالقية عنده هى التقليل من شأن اإلنسان ومعاملته 

باعتباره شيًئا أو كائنًا بال روح. إن العبودية كام يعتقد فويرباخ قد انتقلت 

من جمال الدين إىل السياسة، واإلنسان الذى خيضع أمام اهلل حيط من شأنه 

اطية هى الدين احلقيقى لإلنسان، نفسه أمام امللوك، ومن هنا، فالديمقر

 وهى األخالق احلقيقية له. 
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كام يقول  –واستقالل اإلنسان اخللقى ىف كتابات فويرباخ السابقة 

كامنكا ليس إال استقالاًل أنانيًّا، إذ إن اإلنسان عنده ال يتشابه مع 

املنعزل الذى يبحث عن ذاته ىف كتابات ماكس شرتنر  "األوحد"

M.Stirner د وما خيصه، وهبذا يعد نقد النقاد املعارصيني من األوح

بتضليل القارئ  –والذين اهتموا فويرباخ  G.Schilerأمثال: ج شيللر 

. إن الفرد (0)نقًدا ال معنى له –وإرشاده إىل األنانية طريًقا لألخالق 

اإلنسانى ىف ذاته سواء أكان كائنًا أخالقيًّا أو كائنًا مفكًرا ال حيتوى ىف 

املوجودة ىف املجتمع واملوجودة ىف وحدة  "طبيعة اإلنسان"عىل نفسه 

اإلنسان مع اإلنسان، وهى وحدة ترتكز رغم ذلك عىل حقيقة التمييز بني 

إن العزلة حتديد ىف حني أن املجتمع حرية، واإلنسان  –األنا واألنت فقط 

 بذاته ليس سوى إنسان، أما اإلنسان ىف املجتمع مع أخيه اإلنسان فيكون

 .(9)وحدة األنا واألنت، إال وهى الدين واملجتمع واهلل

ويبني فويرباخ أن األخالق املسيحية ال تنبع من أهواء فاضلة 

داخل اإلنسان أو من أجل احلب، أى دافع للعمل اخلري. فاإلنسان يعمل 

اخلري ليس من أجل اخلري ذاته، وليس من أجل اإلنسان وإنام ابتغاء 

عرفان باجلميل هلل الذى صنع كل يشء من أجله، إن مرضاة اهلل. بدافع ال

فكرة الفضيلة هنا هى فكرة التضحية، فلقد ضحى اهلل بنفسه من أجل 

ى بنفسه هلل، وكلام  اإلنسان، ومن ثم فإن اإلنسان جيب عليه أن يضحِّ

عظمت التضحية عظم األجر وتزداد الفضيلة كلام ازداد التناقض بني 

 نكار اإلنسان لذاته. اإلنسان وطبيعته وازداد إ
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وهذه الفكرة السلبية املجردة فكرة اخلري قد حتققت بصفة خاصة 

ىف الكاثوليكية؛ ألن أسمى األفكار األخالقية بالنسبة هلا فكرة التضحية، 

ري واملغزى الكب "احلب اجلنسى"ومن هنا جييء املغزى الكبري ألفكار 

لة املميزة لإليامن هى الفضي "العذرية"كام أن  "العفاف"و "للطهارة"

املسيحى، وهلذا السبب فإنه ليس هلا أساس ىف الطبيعة، وهى بالنسبة 

لإليامن أسمى الفضائل، لكنها ليست فضيلة عىل اإلطالق ىف ذاهتا. 

إن هذا ، ومن ثم ف"فضيلة -ال"وهكذا جيعل اإلنسان الفضيلة األساسية 

قيقية؛ ألنه فضيلة احلاإليامن ليس به معنى الفضيلة إذ إنه يقلل من شأن ال

يعىل من شأن الفضائل الظاهرة، ألنه ال يسرتشد بأى فكرة سوى فكرة 

 .(48)"اإلنكار وتناقض الطبيعة البرشية

وىف مقابل هذه األخالق املسيحية يقدم فويرباخ: املبدأ األسمى 

كى ل"يقول:  "وحدة اإلنسان مع غريه من البرش"والنهائى للفلسفة 

خالق، فإن عليه أن يدرك أنه عضو ىف النوع البرشى يتسم اإلنسان باأل

وليس فرًدا بذات، وأن احلب هو أسمى تعبري، وهو وحدة اإلنسان مع 

أخيه اإلنسان، وهو ما يصفه فويرباخ وصًفا حامًلا يفوق اخليال، ففى 

 "تناقض اإليامن واحلب"املعنوى  "جوهر املسيحية"[ من 16الفصل ]

ب ني البرش، ويبذر الشقاء بينهم، ىف حني أن احلإن اإليامن يفرق ب"يقول: 

جيمعهم عىل خري، وفيه تصان وحدة اجلنس البرشي ويوسع احلب آفاق 

هذا  (44)"نظرهتم، أن القلب املحب هو قلب البرشية النابض ىف كل منا

ما كتبه فويرباخ الذى يرى إن اإليامن يعترب اإلنسان موضوًعا أو شيًئا أو 

 .(41)حلب يعتربه ذاًتا وغاية ىف ذاتهوسيلة ىف حني أن ا
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 وجتريبية ومادية كام يتضح ىف نظامًياوقد أصبح اجتاه فويرباخ 

كتاباته األخرية ىف الستينيات، أن فكرة اإلنسان ككائن حمب مل تعد 

مصطلًحا ميتافيزيقيًّا مبالًغا فيه، فقد أصبح اهتامم فويرباخ األسايس أن 

 ادى، الذى يأكل ويرشب ويشعر بالربديركز عىل اإلنسان التجريبى امل

 .(43)"واجلوع ويسعى إلرضاء رغباته والذى يتعاطف مع أخيه اإلنسان

 : "اإلرادة العاقلة"اإلرادة الواقعية و – 2

بدأ فويرباخ هنا بداية نقدية، وذلك بانتقاد األخالق الالهوتية 

جريبية تالتى ختتفى حتت قناع الفلسفة، إذ إنه رفض أخالق كانط غري ال

. وبالتاىل ينبغى الوقوف أمام وجهة النظر الكانطية ىف "عن اإلرادة اخلرية

األخالق وحتليلها وبيان ما يقابلها عند فويرباخ. وهو ما أطلقنا عليه )ال 

( اإلرادة الواقعية، إذا جاز التعبري، وقد عرض كانط مذهبه "يريد"

ا األخالقم ميتافيزيدعائ"األخالقى ىف كتابني من كتبه الرئيسية مها:   "قًّ

ىف  "لإلرادة اخلرية"، وهو يعرض 4800 "ونقد العقل العمىل" 4805

م احلرية ىف الفصل الثانى، ث "مبدأ الواجب"كتابه األول الذى يتناول فيه 

والواجبات العامة ىف الفصل الثالث. واإلرادة اخلرية تأخذ ىف مذهب 

لذاته ودون نظر إىل  كانط مكانة مهمة، فهى العمل بمقتىض الواجب

نتائجه، إهنا اليشء الوحيد الذى يمكن اعتباره خرًيا دون قيد أو رشط، 

فهى خري مطلق يتخطى الظروف واألحوال بل هى اليشء الوحيد الذى 

فمن  (45)يعترب خرًيا ىف ذاته برصف النظر عن عالقته بغريه من األشياء
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مة ما ارج العامل ليس ثبني كل ما يمكن تصوره ىف العامل، بل بوجه عام خ

 .(46)يمكن اعتباره خرًيا دون إن حتفظ أن مل يكن اإلرادة اخلرية

ويعرتض فويرباخ بأن اإلرادة حمدودة ىف إطار زمان معني، وىف 

 إن"وإن كان هناك من يملكون اإلرادة، يقول:  "احلقيقة ليس هناك إرادة

موهبة أو قدرة اإلرادة ليست ساحًرا أو صانع معجزات، كام أهنا ليست 

تؤدى ما يريده اإلنسان ىف أى زمان وأى مكان، وإنام اإلرادة شأهنا شأن 

اإلنسان بصفة عامة؛ ألهنا ليست سوى اإلنسان صاحب اإلرادة، الذى 

كام أهنا مرتبطة بالزمان واملكان، واإلرادة التى تتجاوز األشياء  "يريد"

ى كر املجرد، هى نفنفسها حتى لو كانت هذه األشياء متناقضة إىل الف

. فام كان ىف قدرة إرادتى باألمس مل unding ein (48)الواقع ليست شيئا

وفشته  F.H.Jacobiيعد ملكى اليوم والعكس صحيح. ينظر جاوبى 

عىل حرية اإلرادة املجردة القادرة عىل كل  "كمثال"وهيجل إىل االنتحار 

 –رباخ  يرى فوييشء بام ىف ذلك تدمري نفسها واالنتحار ىف الواقع كام

ليس نتيجة لإلرادة عىل اإلطالق وإنام نتيجة للرضورة السيئة. إن املنتحر 

ال يستطيع االستمرار ىف العيش، فهو مل يأخذ شيئا من احلياة، ولكنه غري 

قادر عىل أن يستخلص أى يشء منها، كام أنه ال يتحمل احلياة بطريقة ما، 

يمكن حتملها، واختياره  إن وجوده مركب بحيث إن بعض املصاعب ال

ا، وهذا ما تستدل عليه من أن  طريق املوت أمًرا حمدًدا وليس أمًرا حرًّ

 . "مل يكن ليفعله العام املاىض يستطيع أن يفعله اآلن"االنتحار الذى 
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اإلرادة مثل اإلنسان، وذلك ألهنا كائن حمدد بالزمان واملكان، 

واحلال، فقد تكون ىف  وحتى ىف اللغة فأن كلمة يريد حمددة بالزمان

املضارع أو ىف املاىض، أو قد تكون ىف مجلة رشطية.. إلخ. إن اإلرادة 

تبحث عن أشياء حمددة ال يمكن وصفها إال باجلمع بينها وبني ما تبحث 

عنه، ليس هناك إرادة حيث تتعارض اإلرادات ىف نفس اإلنسان. إن 

الصة؛ ألنه ليس هناك االنتحار ال يمكن أن يكون مبنيًّا عىل اإلرادة اخل

إرادة خالصة مستقلة ال تبحث عن يشء أى أن القانون األخالقى كتعبري 

عن اإلرادة املحض أو عن العقل العمىل الذى ال تسمه الرغبات، هذا 

القانون ليس له مضمون، كام أنه ال يمكن أن يتمخض عنه قانون من 

يًّا استقالاًل منطقذاته. ومن هنا، فإن جهود كانط لصياغة أخالق مستقلة 

عن الرغبة هى جهود خاطئة من األساس ال يمكن أن ينجم عنها سوى 

بعض التجريدات الفارغة. فالقانون األخالقى البد أن يبحث عن 

الرغبات، وأن يزود اإلنسان برغباته احلسية حتى يكون ملجرداته 

مضمون. أن مضمون األخالق كام يرى فويرباخ يمكن أن ينتج األهواء 

 اإلجيابية لإلنسان، أى من الطبيعة اإلنسانية وليس من اإلرادة املجردة. و

 "النزعة األمرية )القانونية("ويتناول والف بارتون بارى 

perecptualiism  ضمن املفاهيم األخالقية الباطلة ويقصد هبذه النزعة

ل وهو املوقف الذى هيتم بالشك "القانون األخالقى الكانطى"بالتحديد 

من املضمون، وهو ذلك القانون الذى يثري احرتامنا ويوجب طاعتنا أكثر 

يكون فاضاًل  ، فاإلنسان الةفياوال يتوقف عىل رغباتنا ىف حتقيق نتائج و
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ألنه حياول إشباع رغباته أو حتقيق سعادته، بل ألنه حياول أن يطيع قانوًنا 

ا صاحلًا للبرشية مجعاء ولو يتعارض مع دوافعنا ورغباتن  (40)اعامًّ

 ويقرتب موقف بريى من فويرباخ ىف عدة نقاط، هى:

نقد الصورية )الشكلية( ىف األخالق، كل منهام يعتمد عىل 

الدافعية، أى عىل وجود مصدر للفعل األخالقى، يسميه فويرباخ 

ليس "يقول فويرباخ:  gntrest "االهتامم"ويطلق عليه بريى  "الدافع"

عىل اإلطالق، إذ مل يكن دافًعا نحو  هناك دافع أو إرادة وال يوجد حافز

السعادة، إن الدافع نحو السعادة هو دافع الدوافع، وحتى الدافع نحو 

املعرفة هو أيًضا دافع نحو السعادة ال توجد إرادة، وعىل ذلك يرفض 

إن "، تلك اإلرادة التى ال تريد شيًئا. شوبنهورفويرباخ اإلرادة عند 

نسان، هو الدافع األول لكل َمْن حييا، الدافع نحو السعادة هو جوهر اإل

. "لكل َمْن يبقى عىل قيد احلياة، فاإلنسان بالرضورة يسعى نحو السعادة

وإذا كان كانط قد ميز ىف فلسفته بني نوعني من األحكام: أحدمها يتعلق 

بخريية العمل ورشيته، واحلكم عىل عمل يؤدى إىل السعادة أو التعاسة، 

عضنا يرى فويرباخ ينتج فقط عندما نفكر ىف عالقتنا ببفإن هذا التمييز كام 

فإنه حيكمنا عىل  egoismالبعض، فلو أننا نفكر بأسلوب يتسم باألنانية 

عمل ما بأنه خري جيب أن نضع ىف االعتبار املتاعب التى قد يسببها هذا 

العمل لآلخرين، أو السعادة التى قد يضيفها عليهم. كام أننا جيب أن نميز 

ن سعادتنا وعن متاعبنا التى قد تنجم عن هذا العمل وأن هذا ذلك ع

التمييز ال ينبعث عندما نفكر ىف اآلخريني أى ىف اإلنسان بصفة عامة 
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حيث ال نشعر بالفرق بني ما هو خري بالنسبة لآلخرين وما يؤدى إىل 

 رفاهيتهم وسعادهتم. 

 –األخالق قد تكون معكاسة "ويوضح فويرباخ ذلك بقوله: 

أنا عىل حساب اآلخرين، فلو أن الناس مل  "سعادتى"لرغبتى ىف  – فقط

يشعروا بالرضا وعدم الرضا فإن األخالق ستفقد معناها حني ال يوجد 

فرق بني السعادة والتعاسة، وبني البكاء والضحك، بني اخلري والرش. فإن 

اخلري هنا هو تأكيد الدافع نحو السعادة وبالتاىل، فالرصاع بني الواجب 

والرغبة ىف السعادة ليس شيئا سوى الرصاع بني الرغبات املتنافرة من 

أجل السعادة، رغباتى أنا ورغبات اآلخرين، أو رغبتى أنا اآلن ورغبتى 

 .(18)"عىل املدى الطويل

 مبدأ شمولية السعادة أو املنفعة العامة:  – 3

ويبني فويرباخ أن السعادة الشخصية األنانية ليست هدف 

وإنام هى األساس والغرض األول )أى الدافع(. فمن ال جيعل األخالق، 

لسعادته مكاًنا ىف األخالق يفتح الباب الفرتاضات عشوائية، فأنا ال 

أتعرف عىل اخلري والرش، وعىل احلياة واملوت وعىل احلب والكراهية إال 

من خالل جتربتى مع الدافع للسعادة، ومع هذا فإن األخالق هى 

وكام بني فويرباخ فإن السعادة هى تلك التى تتعرف  شمولية السعادة.

عىل مضموهنا من خالل اخلربة الشخصية واللذة وعدم الرضا، 

مبدأ الشمولية الذى يعرتف بسعادة اآلخرين مع "فاألخالق تبدأ من 
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سعادة الفرد. فاألخالق مشاركة ىف العصا التى أتوكأ عليها مع غريى، 

تعطى لنا كال  The Golden Ruleلوك وهكذا فإن القاعدة الذهبية للس

من شكل األخالق ومضموهنا. فليس ضد األخالقية ىف يشء أن تبحث 

عن املتعة أو تأكل )كافيار( كل يوم إذا كان باستطاعتك، ذلك دون أن 

 .(14)هتمل واجباتك جتاه اآلخرين

ومن هنا يصح القول بأن فويرباخ مثل عديد من األخالقيني 

نطاق األخالقية حتى يتحول من األنانية إىل الغريية. املحدثني يوسع من 

فليس من األخالقية أن تسلب اخلري الذى تسمح به لنفسك وأن تتعرف 

عىل دوافع للسعادة عىل أنه مهم ورضورى ىف حني تتجاهل دوافع 

اآلخرين ودون التعاطف مع مصائبهم إن الوقوف إىل جانب اآلخرين 

ء وختفيف اآلمهم هو معنى األخالق. ىف أفراحهم والتعاطف مع التعسا

ويبني فويرباخ أنه ليس هناك مصدر للخري والرش سوى ذلك املصدر 

الذى تشتق منه واجباتنا جتاه أنفسنا، فاخلري هو ما يتفق مع دوافع البرش 

 للسعادة والرش هو ما يناقضه. 

يتضح لنا مما سبق أن فويرباخ يعالج األخالق عىل أساس الدوافع 

فالدافع للسعادة كامن ىف اإلنسان؛ لذا جيب أن "الكافية للفرد  النفسية

كام بني انجلز ىف  –يكون أساس مجيع األخالقيات، إال أن هذا الدافع 

خيضع لتعديل مزدوج.  –الفصل الذى عقده لألخالق عند فويرباخ 

فهناك أواًل: العواقب الطبيعية ألفعالنا، إذ اإلفراط املعتاد يعقبه املرض، 

اك ثانًيا نتائجه االجتامعية، فإذا مل حترتم نفس الدافع لدى الغري فإن وهن
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اآلخرين يدافعون عن أنفسهم، وبذا يتدخلون ىف الدافع الذى حيملنا عىل 

 السعى وراء سعادتنا. 

ومن هنا يتضح أن الفردية اخلالصة ال تكتمل إال بالتفكري ىف 

سعادة، كى ال اآلخرين وأن السعادة تفرتض السامح لآلخرين بال

يتدخلون ىف سعادتنا ولكى نشبع دافعنا نحو السعادة جيب أن نكون ىف 

مركز يسمح لنا أن نقدر العواقب املرتتبة عىل أفعالنا، وأن نسمح 

لآلخرين بنفس احلق ىف السعادة وبدرجة مساوية ملا نسمح به ألنفسنا. 

ب ىف حلوعىل ذلك، فإن ضبط النفس ملقتضيات العقل فيام خيتص بنا وا

عالقتنا بالغري مها القانونان األساسيان لألخالق عند فويرباخ نستمد 

 منهام كل القوانني األخرى. 

ويعرتض انجلز الذى يرى أن فويرباخ مل حياول مطلًقا أن خيرج 

 نهإإىل عامل احلقيقة احلسية،  –الذى يكن له كراهية قاتلة  –من التجريد 

ز التى تظل عنده جمرد ألفاظ وهو عاجشديد التعلق بالطبيعة اإلنسانية 

إنه "عن أن حيدثنا عن الطبيعة احلقيقية والناس احلقيقيني، يقول أنجلز: 

يمكن إرضاء الدافع نحو السعادة عند الفرد إال ىف حاالت نادرة جًدا ال 

يمكن أن تكون أبًدا ملنفعته اآلخرين، إذ هو مل يعن إال بشخصه فقط، بل 

عالقات مع العامل اخلارجى، أى  –عىل العكس  –إن ذلك الدافع يتطلب 

ينابيع إلرضاء حاجاته: غذاء، فرد من اجلنس اآلخر، كتب، حمادثات، 

مناقشات ونشاط، وكل األشياء التى يستخدمها. فأما أن يفرتض 
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فويرباخ، كام يرى أنجلز أن هذه األشياء معطاة بكل بساطة لكل إنسان 

لتاىل فارغة ال يمكن تطبيقها، وباأو لتصبح أخالقه ليست سوى نصائح 

 .(11)ال تساوى شيًئا بالنسبة ملن تنقصهم هذه األشياء

ض ما انجلز وترفمنحى والعجب أن كتابات فويرباخ تتخذ نفس 

لف تفكري خيت"يرفضه، وفيها الرد عىل انتقاداته، حيث يقول فويرباخ: 

كن إذا مل ي"، "اإلنسان هو ما يأكل"، "اإلنسان ىف الكوخ عنه ىف القرص

ىف جسمك أية مادة غذائية وكنت جائًعا فلن يكون ىف رأسك وروحك 

. ورغم أن أنجلز يورد هذه القضايا فهو مع (13)"وقلبك مادة لألخالق

ونقد انجلز  –ذلك يرى أهنا ظلت متناثرة؛ ألن فويرباخ مل حيقق منها شيًئا 

خ حاجز ال باأن السياسة بالنسبة إىل فوير"هذا معتمد عىل قول ستارك: 

 . "يمكن اخرتاقه كام أن علم االجتامع أرض مل يعرفها أو تطؤها قدمه

وإذا عدنا إىل إكامل بيان ما نحن بصدده وهو البدء بالسعادة 

للوصول إىل سعادة اآلخرين فإننا نجد فويرباخ يقرتب من مذهب 

 فالذين يبحثون عن اللذة النفسية حلب Unilerar lianismاملنفعة العامة 

الذات كأساس لألخالق يقحمون أنفسهم ىف مشاكل عديدة. فهم 

يبدأون باللذة األنانية، ويلهث كل منهم وراء متعته وسعادته، إال أن 

 Universal moralistilأخالقية شاملة  "لذة"األمر ينتهى هبم إىل متعة 
hedonns  أى مذهب املنفعة العامة، إذ يتعني عىل كل منهم أن يبحث

الكل باعتبار أن سعادة الكل هى سعادته، وال يستطيع عن سعادة 

توضيح مصدر قلقه، أو سعادته أمام سعادة اآلخرين، وال تتضح لغته 
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التى حتولت ىف  –األخالقية إال من خالل مفهوم اللذة األنانية التى 

 وهذا هو نفس موقف –احلقيقة إىل بحث عن السعادة الشاملة. فمن رأيه 

ني الواجب والرغبة هو أساس احلياة اخللقية وهو أن الرصاع ب –بريى 

 .(11)البداية احلقيقية لألخالق

الذى يرى أن كتابات  Ludvig von Uisesومن ثم يصدق قول 

فويرباخ أفضل رد عىل مهامجى مذاهب اللذة والسعادة واملنفعة، يقول: 

ليست بنا حاجة هنا إىل أن ندحض من جديد احلجج التى ثم توجيهها "

مدى أكثر من ألفى عام ضد مبادئ النفعية واللذة وفلسفة السعادة؛ عىل 

 .(15)ألن عرض السمة الكلية والذاتية هلذه املناهج قد أوضحها فويرباخ

يبدأ من الطبيعة اإلنسانية. فاألخالق  –كام بينا  –إن فويرباخ 

ليست جمموعة الهوتية من احلقوق والواجبات وإنام أسلوب حياة 

يست سوى طبيعة اإلنسان احلقيقية الكاملة التى تتسم فطرى. إهنا ل

بالصحة بينام اخلطأ واحلرمان ليس سوى تشويه وشذوذ ونقص للطبيعة 

اإلنسانية. فاإلنسان الذى يتسم باألخالق ال يرجع اتصافه بذلك إىل أنه 

يشعر بالواجب نحو ما يفعله وإىل أن يريد أن يكون كذلك، بل ألنه 

يًّا بطبيعته. ومن هنا كان السؤال: كيف للشكل يترصف ترصًفا أخالق

الشامل لألخالق، واملبدأ اخلري، أو القلق من أجل سعادة اآلخرين أن 

 رجعيينبع من الطبيعة اإلنسانية، من الدافع الفردى نحو السعادة، هنا 

كجزء أساسى من  "األنا واألنت"وإىل تصميمه عىل  Tuismفويرباخ 
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 ألنت مل يكونا جزءا من الطبيعة البرشية فلن يكونالطبيعة فلو أن األنا وا

هنا أخالق. فاألخالق ال تنبع من جمرد األنا، أو من العقل املنفصل عن 

احلواس، كام أنه يتعني وجود رجل وامرأة كدليل عىل ظهور اإلنسان عىل 

األرض، فإنه يلزم وجود كائنني لظهور األخالق كشكل فردى منعزل 

ال يوجد األنت واألنا وال يوجد شخص ثالث  رضب من اخليال، فحيث

 .(16)"فليس هناك حديث عن األخالق

كيف يتحول اإلنسان عن الدافع األنانى للسعادة إىل االعرتاف 

بالواجبات جتاه اآلخرين؟ يرى فويرباخ أن الطبيعة قد حلت هذه 

املشكلة، وذلك بأن خلقت دافًعا مشرتًكا للسعادة، دافًعا ال يمكن 

أن يشبعه بنفسه ولكن يشرتك ىف إشباعه مع اآلخرين، حتى لو  لإلنسان

كان هؤالء اآلخرون من داخل إطار األرسة. إن الطفل الصغري يأخذ من 

احلياة عنارص األخالق والشعور باالنتامء إىل البرش، فهو يتعلم كيف حيد 

من رغبته نحو السعادة، وهو إن مل يتعلق بطريقة فطرية ال شعورية فإن 

سوف تعلمه أن يفعل ذلك عن وعى. ويقارن كالمها  إخوتهت رضبا

حيث تزدهر ازدهاًرا طبيعيًّا عند كليهام  –األخالق عند هيوم وفويرباخ 

األمل والتعاطف  وجتنبعىل أساس بحث اإلنسان عن السعادة  –

واملشاركة ىف اآلالم التى تتدعم من خالل االحتياج العاطفى لإلنسان 

واحلساسية آلالمهم، وهكذا فإن أساس احلياة هو واالتصال باآلخرين 

. فالفضيلة هى أن سعادة اإلنسان مرتبطة (18)أيًضا أساس األخالق

لفرد( )سعادة ا –بسعادة اآلخرين وهى عىل استعداد للتضحية بنفسها 
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وذلك فقط حينام تكون أمًرا ملزًما، وحينام يكون من الرضورى ضامن 

 .(10)"ة تفوق سعادته اخلاصةالفاعل بأن هذه السعادة الكلي

ويوضح فويرباخ أن )كل من يعارض السعادة( حيتاجه اإلنسان؛ 

ألنه ىف الوقت نفسه يرتبط باحلياة ويمثل عقبة ىف طريق الفضيلة 

ويعارضها، وهذا هو موقف الفيلسوف الفرنسى مني دى بريان، فاإلرادة 

 يرباخ: أنغري قادرة عىل أى يشء دون املساعدة املادية. ويضيف فو

األخالق ال تستطيع أن تفعل شيئا دون القوة اجلسامنية ويركز عىل حتمسه 

لقد كان ديكارت عىل حق عندما تعرف عىل اعتامد العقل "للامدية الطبية. 

 الوسيلة جلعل اإلنسان أكثر أن عىل اجلسم كام يرى فويرباخ، واعتقد

لو اإلنسان إن خ (19)حكمة وأكثر مهارة موجودة فقط ىف جمال الطب

من الرش ليس من صنع اإلرادة وإنام هو من صنع معرفة اإلنسان بوسائل 

 العالج الطبيعية واملادية املحسوسة واستخدامه هلا. 

إن االنثربولوجى الذى حيلل األسس الطبيعية لألخالق حيول 

القواعد املفروضة إىل أخالقيات اختيارية، وأن الفروض املشددة يكون 

 عندما ننظر إليها من وجهة نظر الفلسفة املجردة، ولكنها هلا تأثري كبري

 –من وجهة نظر الطبيعة تعد رغبة متواضعة للغاية. ويرى فويرباخ 

أن  –متفًقا ىف ذلك ومبارًشا بكثري من االجتاهات األخالقية املعارصة 

. إن منع الرسقة يعرب عن Wishesاألحكام األخالقية جمرد رغبات 

املجتمع وذلك بأن يكون هناك عقاب هلا، وهى رغبة  رغبة ىف حموها من
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توضع ىف صيغة األمر، وكون هذه الرغبة أمًرا ال يعنى عدم وجود يشء 

 .(38)"مرغوب فيه

 Pleasureىف بحثه املشهور عن السعادة  J.Ryleويوضح رايل 

أن السعادة ليست أمًرا حيدث عىل فرتات منتظمة بالطريقة التى حيدث 

ر أو األمل، ومن َثما فإن فعل ئ )س( والتمتع بـ )س( هبا وميض النو

ليست أموًرا خمتلفة أو مميزة باملعنى الذى يكون فيه الضوء والرعد حدثني 

خمتلفني متميزين بعضهام عن اآلخر. أعتقد أن فويرباخ قد فهم هذه 

النقطة، فبالرغم من من أنه قد حتدث بغري جدية عن اإلرادة )الدافع( 

، إال أن من الواضح أنه ال يعترب البحث عن السعادة متميًزا نحو السعادة

عن البحث عن أشياء بعينها هتدف إليها الدوافع. إن فويرباخ يعتقد أن 

اإلنسان له بعض االحتياجات، وأن إشباع هذه االحتياجات هو 

السعادة، وعدم إشباعها هو البؤس والرش. وهكذا فإن الدافع للسعادة 

إلشباع هذه االحتياجات. وقد كتب فويرباخ يقول:  هو ببساطة الدافع

إن اإلرادة هى إرادة السعادة، وأن الدافع للسعادة هو الدافع األصىل "

واألساسى لكل احلياة واحلب املوجودين أو اللذين يرغبان ىف 

 .(34)"الوجود

من كتابه عىل قول  10ىف الفصل  Hulpleومن هنا تأكيد كولبه.

إىل طلب السعادة هو القوة التى تصدر عنها مجيع  إن احلافز"فويرباخ: 

واإلنسان له رغبات عديدة،  (31)"أفعالنا بام ىف ذلك األفعال اخللقية

ونحن غالًبا ما نتغافل عن أن الدافع للسعادة أمر ذاتى، وال يمكن أن 
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نفصل السعادة، عن الذات الفردية. وهو ال يميز هنا حالة السعادة وما 

يوىل اهتامًما بالفكرة التى تدفع باهلدف، يقول أيًضا إن يسببها، وهو ال 

الدوافع هتدف إىل هذه املوضوعات التى تعطى اإلنسان السعادة، ومن 

َثما فإن احلصول عىل اهلدف والرضا خيتلطان ويكونان مفهوًما واحًدا. إن 

الدافع الذى ليس عىل هذه احلالة هو دافع ضعيف. ويرى فويرباخ إن 

ألف من كل يشء تتكون منه احلياة؛ ذلك ألن احلياة بطبيعتها السعادة تت

ليست سيئة، والسعادة مع احلياة يكونان شيًئا واحًدا أصاًل، ومن هنا فإن 

كل الدوافع الصحية دوافع للسعادة. أن كل أعضاء وأجزاء احلياة 

 .(33)الرضورية هى أعضاء السعادة

ادهتم بطرق وعىل الرغم من ذلك فإن معظم الناس جيدون سع

خمتلفة، فاإلنسان بدافعه نحو السعادة كائن طبيعى مثل جسده وروحه 

وعقله وقلبه الذين تكوهنم الطبيعة وحتددهم وهنا تتكون سعادته 

إن البطل له سعادته واجلبان له سعادته، واالثنان جيداهنا، وحتى  .وتتحدا

و لداخل الشخص الواحد فإن قيمة األشياء ليست ثابتة، وإنام تع

كشكل أساسى للسعادة. فالسعادة ترتبط  –وتنخفض مثل البارومرت 

ومشاعر األشخاص واحتياجاهتم، كام  interestsباهتامم ومصالح 

يقول بريى، بل إن فويرباخ يرى أن األحوال الثقافية والتقدم احلضارى 

ينجم عنه دوافع جديدة وإشباعات جديدة. إن أى ثغرة ىف جسم 

ري اهلواء والضوء من خالل الثقافة هى مصدر اإلنسان تتعرض لتأث

إن االحتياجات "ومن هنا يصدق القول  (31)الفضيلة والسعادة
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األساسية تبدو لفويرباخ أمًرا شموليًّا واضًحا يبدو له أن هناك نظاًما 

مرتًبا لإلشباعات حتى أن بعضها كان يرتبط بدوافع سامية ودائمة، بينام 

 .(35)"دنيا مؤقتةيرتبط البعض اآلخر بدوافع 

 ثانياا: السياسة:

 من األخال ق إىل السياسة: – 1

أصبحنا اآلن يف موقع يمكننا من رؤية الطريقة التي حاول هبا 

فويرباخ أن ينظم مفهومه لألخالق، فاللذة السيكولوجية هي أساس كل 

اللذات وكل فعل هو نتيجة لدوافع هتدف إىل اإلشباع وتتحدد من 

كذلك يتحدد العمل غري األخالقي من خالل  جانب هذه الدوافع،

الدوافع شأنه شأن العمل األخالقي، كام أن األمل الذي جيلبه اإلنسان 

لنفسه يشبه البحث عن اللذات، إال أن األخالق كعلم هلا مبادئ وقوانني 

كام أن هلا مفهوًما لإلنسان ومفهوًما للسلوك اإلنساين شأن علم الطب 

حة ومفهوًما للجسد. ومثل هذه املبادئ وضعية الذي حيوى مفهوًما للص

إذا أهنا تنشأ يف األخالق من املعطيات املنهجية عن اإلنسان، ومن 

املفاهيم القائمة عىل أسس منهجية ملا هو عادى ثم املنطقي أن تكون هذه 

 املعلومات دقيقة ومتجانسة.

ويبدو أن فويرباخ حياول يف مفهوم احلب والتعاطف أن يزيد من 

ام التعاون الطبيعي التلقائي والتفاهم، وذلك باعتبارمها أمًرا أساسًيا نظ

من الناحية األخالقية، فهو يعتقد أن يف احلب خيتفى الرصاع بني األفراد 
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ورغباهتم، ويف احلب أيًضا يتوحد كياين وكيانك يف كيان واحد إال أن 

املة؛ وهي ة الشهناك توتر بني اللغة األنانية )الدوافع الفردية( وبني اللذ

عاون التي نصل إليها عرب الت "السعادة التوافقية"اخلري واالهتامم مفهوم 

واحلب. فلو اتفق اجلميع عىل حل الرصاعات يف تعاون فإن الناتج هو 

 اخلري األقىص. 

ويشري اجلزء األكرب من عمل فويرباخ إىل اهتاممه بجعل السعادة 

يمكن  العام، أما العالقة باآلخرين فال الفردية أمًرا ثانوًيا بالنسبة للصالح

أن يكون اإلنسان فيها مادًيا بصفة كاملة. وشعار فويرباخ الذي يوىص 

به اإلنسان لكي يكون أخالقيًا هو أن يكون له قدرة عىل التحمل. وهو 

يرى أن اهتامم اإلنسان باآلخرين اهتامم تلقائي ينبع من طبيعة الفرد 

من  م يعترب أمًرا تلقائًيا فأكثر كلام حترر اإلنسانويعتقد أن مثل هذا االهتام

احلاجة والظلم متجًها إىل السعادة والعدل، أن العدل أمر متبادل وهو 

بذلك عكس األنانية أو السعادة الفردية التي كانت متيز العامل 

 .(63)القديم

ونظر ألن فويرباخ يسعى إىل ربط اإلنسان ودوافعه ومتطلباته يف 

الق التعاون الطبيعي؛ فإنه يتناول األخالق بطريقة عالقة مع أخ

أن معظم ما يقوله فويرباخ يفهم عىل أنه برنامج "سياسية. يقول كامنكا: 

سيايس وتعبري صلب البنيان لألخالق الفردية املرتبطة باملسئولية 

االجتامعية والرتابط االجتامعي الذي أصبح يشكل أساًسا للفكر 
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أن التوازي بني وجهة نظر فويرباخ عن الديمقراطي االشرتاكي. 

األخالق والوجهة الديمقراطية االشرتاكية للمجتمع، أمر مثري للغاية 

بنفس الطريقة التي  happinessفهو يستخدم مفهوم السعادة 

وذلك ليخلق هدًفا أخالقًيا  welfareيستخدم هبا لفظ الرفاهية 

 ن أن ينكر أو يمحواشرتاكًيا يوجه املسرية اإلنسانية االشرتاكية دو

املصالح واالهتاممات داخل إطار هذه الرصاعات. أن دوافع فويرباخ 

املتنوعة املتغرية هي املصالح املتنازعة التي تعرتف هبا النظرية 

الديمقراطية ومقتضاها أن لكل إنسان احلق يف احلصول عىل مزيد من 

 .(38) "الرضا وعىل كم أكرب من السعادة

أن احلب والعطف يلعبان يف أخالق فويرباخ  ومن هنا حيق القول

بني  Interdepedenceنفس الدور الذي يلعبه االعتامد املتبادل 

الفرد واملجتمع يف النظرية االشرتاكية الديمقراطية. وفويرباخ مثل 

االشرتاكي الديمقراطي يميل إىل التفكري والقول بأن مثل هذه 

جات األولية اهلامة: كلام الرصاعات تصبح مدمرة عندما ال تشبع احلا

ارتفع مستوى اإلشباعات ارتفع بالتايل املستوى العام للحياة وقل عمق 

وخطورة الرصاعات بني الفرد واملجموعات االشرتاكية، وقلت حاجة 

الفرد إىل إشباع ذاته عىل حساب اآلخرين فالنزعة االنثربولوجية عند 

 (30). "فويرباخ حتمل طابًعا ديمقراطيًا

هذا العرض فلسنا يف حاجة إىل تقديم رد عىل االنتقادات وبعد 

التي قدمت إىل فويرباخ ومؤداها أن اآلراء األخالقية تشكل اجلزء األقل 
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معاجلة وأصالة يف فلسفة فويرباخ، الذي يستعيض عن القوى الغيبية 

املحركة للتاريخ باملشاعر والرغبات اإلنسانية، أي بأشياء واقعية فعاًل 

ري مادية. وهو النقد الذي وجهه انجلز أوالً ثم تبعه أوجست ولكنها غ

يقدم  أن فويرباخ"كورنو وأشار إليه روبرت تكر، ولوفيفر الذي يقول: 

نفسه كرجل املشاركة اجلامعية، لكن أي داللة عملية متتلكها هذه 

الصيغة، أن كل ما نراه عنده هو عالقات تلقائية عاطفية فهو ال يستوعب 

مل االجتامعي بوصفه النشاط الكيل احلي لألفراد الذين يكونونه، أبًدا العا

وهو يضفى طابًعا مثالًيا عىل احلب والصداقة كام لو كان الوضع األفضل 

وهذه  .(39) "هلام أن يكونا دينني ويضعهام خارج الواقعي وداخل املثايل

ف قهي نفس االهتامات التي توجه إليه يف جمال السياسة واملجتمع. فلنتو

 أو عدم –عند إسهام فويرباخ يف هذا املجال حتى يظهر لنا مدى صحة 

 صحة هذا االهتام، وهذا موضوع الفقرة القادمة.

 الدين والسياسة: – 2

اية فأننا نصل إىل غ "الدين والسياسة"حني نصل إىل احلديث عن 

فلسفة فويرباخ ونكون يف قلب أفكاره وحمورها؛ الذي هييمن عليها 

ذي تقصد إليه ومبدأها الذي يوجهها منذ البداية. فقد اجتهنا وهدفها ال

يف حتليلنا لفلسفة فويرباخ متتابعني أفكاره متجهني نحو هدفها األسايس 

وهو اإلنسان الذي يتحقق من خالل أنسنة الطبيعة وحتويل الدين إىل 

سياسة، وهي وجهة نادًرا ما اجته إليها الباحثون يف فلسفة فويرباخ، وإن 
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يف دراسته عن ماهية اإليامن لدى مارتن  "مالفن كرنو"ن أشار إليها كا

لوثر وكتابات فويرباخ مجيعها كانت حول ماهية الدين أو حول نقد 

الفلسفة التأملية التي كانت شكاًل عقالنًيا للدين، والدين هنا بمثابة 

املستقبل، وهدف فويرباخ ليس العقائد والطقوس والقواعد احلرفية 

 ة بل هو الدين اإلنساين. فام املقصود بالدين اإلنساين؟الصارم

ال مناص هنا من استخدام عبارة بليت من تكرار استخدامها عىل 

. لكن جيب "حيوان متدين –عنده  –اإلنسان "رضورب شتى وهي أن 

توضيح هذه العبارة بحيث ال تتخذ منحى بيولوجيا أو سيكولوجيا، 

الذي يصل إىل أقىص درجات الوعي  فاحليوان هنا بمعنى الكائن احلي

بالذات، فالدين هو وعي الذات بنفسها، وعىل هذا فالدين ال يضاف 

إىل اإلنسان مثلام تضاف آية صفة أخرى ولكنه هو الذي حيدد اإلنسان 

نفسه. احلقيقة أن الدين ال ينفصل عن اإلنسان بل هو قوام حياته 

حتويل الدين  خ النهائيبالنسبة لفلسفة فويرباخ أن هدف فلسفة فويربا

إىل سياسة، واإلنسان )األنا واألنت( أي املجتمع هو أساس هذا 

 .التحويل عنده

أن اإلنسان هو جوهر الثيولوجي. والدولة هي مجلة اجلوهر "

اإلنساين املتحقق واملعلن؛ فصفات اإلنسان وقدراته تتحقق يف حاالت 

ة رئيس الدول خاصة )الدول(، لكي تعاد من جديد وتتامثل يف شخص

الذي جيب أن يمثل بل متيز كل الدولة، فالدولة كلها تتساوى أمامه ألنه 

 .(18)ممثل اإلنسان الكيل 
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قائاًل:  "حمارضات يف ماهية الدين"يبني فويرباخ موقفه يف ثالث 

أن السبب الرئييس يف اهتاممي بالدين هو أنه كان دائاًم أساس احلياة "

أي أنه كان يريد إظهار أن  (14) "والسياسةالبرشية أساس علم األخالق 

الكائن الذي يضعه اإلنسان متميًزا عنه وفوقه يف الدين والالهوت ليس 

سوى جوهره اخلاص، وغرضه إظهار ذلك حتى يستطيع اإلنسان الذي 

حيكمه جوهره اخلاص دون وعي منه أن يعي ذلك يف املستقبل، يعي أن 

املحددة واهلدف واملقياس حلياته جوهره البرشى هو القانون واألرضية 

الدين مفهوًما بإصالحات اإلنسان سوف "األخالقية والسياسية يقول: 

 .(11) "حيدد قدر جنس البرشي

تتخذ اهتاممات فويرباخ الدينية طابًعا سياسًيا، فهو يرى أنه هناك 

شخًصا حمايًدا سياسًيا، فأي فرد سواء عن وعي أو غري وعي سيكون 

ما، حتى لو مل يكن من بني أعضائه، وقد أكد يف أوىل مشايًعا حلزب 

توي التي حت"رضورة االهتامم بالسياسة  "حمارضات يف ماهية الدين"

اآلن عىل كل االهتاممات األخرى، فمن واجبنا كأملان أن ننسى كل يشء 

الدين موضوع هذه "حتى يصل إىل أن  "من أجل الشئون السياسية

وم ... فاالهتامم املسيطر علينا الي "اسةاملحارضات وثيق الصلة بالسي

د أن نشارك ، فنحن نو"ليس اهتامًما نظرًيا لكنه بالشئون السياسية العملية

بصورة مبارشة وفعالة يف السياسة.. لقد شغلنا أنفسنا واهنمكنا طوياًل 

بالكالم والكتابة. واآلن نطلب من الكلمة أن تصبح جسًدا ومن الروح 
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لسفية سئمنا املثالية السياسية مثلام سئمنا املثالية الف لقد"أن تصبح مادة. 

 ."وعزمنا عىل أن نصبح ماديني سياسيني

ميز حيث تت "رضورة إصالح الفلسفة"ويتضح هذا املوقف يف 

العصور التارخيية للجنس البرشي بالتغيريات الدينية. ومن هنا فالنفي 

ا فقد جردوا النظري للمسيحية بات أمًرا وشيًكا ألهنا نفيت عمليً 

املسيحية من كل قوهتا املعارضة، ذلك ألهنا ربطت نفسها بقوى حترم 

لقد  (13)الدافع األسايس للجنس البرشي، إال وهو احلرية السياسية 

حلت السياسة حمل الدين ومن هنا جيب أن نصبح متدينني مرة أخرى إذا 

فكر متثله ان املما كانت السياسة هي ديننا. أن ما متثله املعرفة لوعي اإلنس

الغريزة لوعي اإلنسان العميل، لكن الغريزة العملية للجنس البرشي هي 

غريزة سياسية، أي أهنا غريزة نحو مشاركة فعالة يف شئون الدولة، هي 

غريزة تتطلب إلغاء التسلسل السيايس، أي تتطلب إلغاء الكاثوليكية 

عن هذا  أن فويرباخ لن يتخىل": LOwethالسياسية. يقول لوفيت 

اإليامن الراسخ يف عقله والذي أقنعه أنه مل حين الوقت بعد ومل جيد املكان 

بعد إلدراك نظرة العامل السياسية، لقد حطمت السياسة حلت حمل 

ومن فإن ما حققته حركة اإلصالح يف جمال  (11) "الكاثوليكية الدينية

ل النظام ويالدين فقط جيب أن ننزع إليه يف املجال السيايس، إال وهو حت

 السيايس إىل نظام مجهوري ديمقراطي.

 الباب رئيس": "رضورة إصالح الفلسفة"يقول فويرباخ يف 

الكنيسة إنسان صالح مثىل، وامللك إنسان صالح مثلنا، وهلذا ال يستطيع 
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أن يفعل من حيلو له، فهو ليس أعىل من الدولة أو املجتمع، والربوتستانتي 

مهورية ب فإن الربوتستانتية تقود طبيعيًا إىل اجلمجهوري متدين، وهلذا السب

ومن هنا تصدق عبارة  (15) "السياسية حاملًا تعرض دون قناعها الدين

ماركس وتؤكد ما يسعى إليه فويرباخ من أن نقد الدين يتحول إىل نقد 

 .(16) "القانون ونقد الالهوت يتحول إىل نقد علم السياسة

ا ًدا بالنسبة لفويرباخ، كام كان مؤكدً أن نفي املسيحية كان أمًرا مؤك

بالنسبة إىل نيتشه، فالدين يتعارض مع احلياة احلديثة بأرسها، واملسيحية 

تلقى رفًضا حتى من جانب هؤالء الذين ما زالوا يعرتفون هبا، فهي 

موضع إنكار من جانب احلياة والعلم والفن والصناعة، ذلك ألن 

 و إنساين مما نتج عنه أن جتردتاإلنسان أصبح يستغل ويتحكم فيام ه

 "املسيحية من كل القوى واألسلحة التي يمكن أن تدافع هبا عن نفسها

وقد أدرك فويرباخ هذا التناقض بنفس الطريقة التي أدركه هبا  (18)

كريكجورد، لكن األخري استخلص نتيجة معاكسة متاًما، وإن كانت 

والعلم  ا أن العلم،تشرتك مع نتيجة فويرباخ يف منطقيتها. ومقتضاه

الطبيعي خاصة ال يرتبط باملوقف الدين. لقد اتفق األثنان عىل االعرتاف 

بأن التناقض بني املسيحية واملصالح العلمية والسياسية واالجتامعية 

إىل أن هجوم فويرباخ عىل العامل  LOwethواسع اهلوة. ويشري لوفيت 

ويتحدث  (10) "املسيحي أقل حدة من هجوم نيتشه وكريكجورد

باعتبارمها "ماركيوز عن كل من مادية فويرباخ ووجودية كريكجورد 

 .(19) "ينطويان عىل سامت متعددة لنظرية اجتامعية عميقة اجلذور
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ويتكشف لنا كريكجورد من خالل يومياته اخلاصة دراًسا متعمًقا 

لكتابات فويرباخ ضد هيجل واملسيحية، مستشهًدا باحلكمة بالقائلة أن 

ملرء أن ينتصح من عدوه فيعرتف بام يف نقد فويرباخ من قوة حيث عىل ا

أنه يثبت االختالف األسايس بني تعاليم املسيحية األرثوذكسية وبني 

صورة املسيحية كام نرشها أتباع هيجل من الالهوتيني. ولكنه يالحظ أن 

فويرباخ نفسه قد أخفق يف تقدير الداللة احلقيقية هلذا التضاد، وهو أن 

ذهب اهليجيل ال يشتمل اشتاماًل حقيقًيا عىل حقيقة اهلل وحقيقة املسيحية امل

وأنه ال يرد إليهام بطريق ديالكتيكية. وبداًل من أن يدافع كريكجورد عن 

اإلله وعن املسيحية عىل أساس النظرية املثالية يف الروح املطلقة يسلك 

ة عة اإلطالقيسبياًل جديًدا متام اجلدة بأن يضعهام يف تضاد مع النز

Absolutism  نظرية إىل الوجود الديني، والنتيجة التي  أساسعىل

تتمخض عن رفضه الستيعاب اإلله يف الروح املطلق هي تقويضه 

الحتجاج فويرباخ بالنزعة اإلنسانية املضادة لأللوهية. وهكذا يكون 

مقدمة  إرهاًصا بأن اإلحلاد يستند إىلفيام يقول كولينز  –املفكر الدنمراكي 

ال سبيل الدفاع عنها وهي أن اإلله واملطلق اهليجيل يشء واحد. ونظرية 

كريكجورد عن أشكال الوجود تتحرك فيام وراء الصدام بني الشكلني 

اهليجيل والطبيعي للنزعة األخالقية متجهة إىل نظرة وجودية ال ختلط 

 .(58) "اإلنسان املوجود أو اإلله األبدي بأية مصادر إطالقية

 ينام يضع فويرباخ املشكلة الرئيسية عىل أهنا إنقاذ الواقع اإلنساينوب

من اإلله أو الروح املطلق يستخدم كريكجورد كل مواد )إمكانيات( 



363 

 

الوصف املحسوس إلعادة صياغة تلك املشكلة، عىل أهنا استعادة اهلل 

. وهو يعرتف بأن هذا (54)واإلنسان عىل حد سواء من مذهب املطلق 

خري كان تصوًرا استداللًيا ال إنسانًيا، ويتناقض بعمق مع اإلله املذهب األ

الشخيص اخلالق بقدر ما يتنافر مع املوجود اإلنساين. واغرتاب اإلنسان 

هلل من االعرتاف باهلل بل من اخللط بني ا –مثلام يرى فويرباخ  -ال يتأى  

لروح وا والروح املطلق ثم حماولة املواءمة بني الوجود اإلنسان لطريقة

املطلق بوصفهام كال دياليتكيًا. وهلذا فإن استعادة اإلنسان وجوده، 

احلقيقية ال تتحقق من خالل املنهج الفويرباخي بإضفاء كل خصائص 

املطلق عليه بصورة معكوسة، وال يتم التغلب عىل االغرتاب اإلنساين 

تتألف من اسرتداد املوجود الشخيص  "مزدوجة"إال بالقيام بحركة 

تناهي ومن االعرتاف بالوجود الفعيل الشخيص الالمتناهي هلل بإلغائنا امل

للفكر اخلالص بوصفه التفسري املنهجي لإلنسان تتحرر يف الوقت نفسه 

من اعتبار تفسرًيا لوجود اهلل األبدي. ومن خالل التوضيح املزدوج 

 .(15)وحده نحرر أنفسنا من ربقة املطلق املثايل ومن نتائجه الالإنسانية 

وعىل العكس من ذلك فقد بدأ فويرباخ باحلقيقة التي مل يعرتف هبا 

كريكجورد، إال وهي أن املضمون اإلنساين للدين ال يمكن املحافظة 

عليه يف العرص احلارض إال بالتخيل عن القالب الديني األخروى. فتحقيق 

أ دالدين يقتيض نفيه، والبد أن يتحول الالهوت إىل أنثربولوجيا، ولن تب

وهذا  (53) "السعاد األبدية إال بتحويل مملكة السامء إىل مجهورية األرض

 ما حدده برنامج فويرباخ وأشار إليه وسار عليه تالميذه.
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 –يف الفصل احلايل  – "األخالق والسياسة"أن احلديث عن 

والذي يتوج بحثنا، من أهم موضوعات الفلسفة الفويرباخية، أو 

حمورها اإلنسان، اإلنسان الذي يمثل يف أن االنثربولوجيا الذي يعد 

واحد نقطة القوة والضعف يف فلسفة فويرباخ، بعبارة أخرى أهم 

مواضع التأثري عىل الفالسفة الذين تتلمذوا عليه مبارشة أو تأثروا 

بفلسفته من جهة، وأيًضا يعد أضعف النقاط التي تعرضت لشتى 

من جهة، واملاركسية من  رضوب النقد التي وجهها إليه اليسار اهليجيل

جهة ثانية. ونظًرا ملا يمكن أن تلقيه مناقشة هذا املوضوع سواء بعرض 

إننا سنشري ف –من أضواء عىل فلسفة فويرباخ  –التأثريات أو االنتقادات 

 إليها بإجياز ملا يمكن أن تقدمه من توضيح ملوضوعنا.

اإلضافة إىل بلقد كان تأثري قوًيا فويرباخ عىل كثري من الفالسفة، ف

تالميذه والكثري من املعجبني بفلسفته. نجد أيًضا الفالسفة واملفكرين 

الديمقراطني الروس، فالكثري من الشخصيات اهلامة يف تاريخ الفلسفة قد 

Harzen  (4041- 4088 )مروا من هنا وتأثروا بقناه النار مثل: هرزن 

وبيلنسكي  (51)رباخ الذي كان شاًكا إنسانيًا حتول من اهليجلية إىل فوي

Belinsky  (4044 – 4010 مؤسس النقد الديمقراطي، كان تأثري )

. فقد مترد حلساب الشخصية اإلنسانية احلية وقد حتول (55)فويرباخ عليه أكرب 

 11/4011هذا التمرد إىل رصاع يف سبيل بناء اشرتاكي للمجتمع ففي عام 

ب سيحية إىل الروسية وأعجقام صديق له يدعي )اوجاريف( برتمجة ماهية امل

املادية  –اخ بتأثري فويرب –به للغاية وقد اقتنع بيلنسكي يف هناية حياته 



365 

 

أما ستانكينفيتش فقد أنشأ حلقة دراسية يف موسكو  (56) "األنثربولوجية

ضمت بيلنسكي وباكونني دعت إىل التنوير واإلنسانية وقد اجتذبت فلسفة 

ير اعتربه أهم من شيلبنج، ومن اجلد فويرباخ اهتامم ستانكفينفتش الذي

بالذكر أن أنصار بيلنسكي وجريتسني وأعضاء حلقة برتاشفسكي قد لعبوا 

 الفكر االجتامعي والسيايس يف روسيا. –دوًرا كبرًيا يف تطوير 

 Charnyshevsky (4010 – 4009)أما نيقوالي تشرينيشفسكي 

سابع العقدين السادس والقائد حركة الديمقراطية الروسية وملهام الفكري يف 

والذي تكونت آراؤه وتصوراته عن العامل حتت تأثري  –من القرن التاسع عرش 

فقد كان  (58) 4016الذي قرأه عام  "ماهية املسيحية"فويرباخ خاصة كتاب 

هو ودوبرلفوف من أتباع فويرباخ املتحمسني لفلسفته بحثًا مًعا عن سبيل 

دائاًم  ي يمكن أن تدفع التغري، لقد كان يصبوانالتغري ونقبًا عن االجتاهات الت

إىل حرية البرش الكاملة يف تطوير ملكاهتم يف كل اجتاه ومن هنا فقد كانا 

تلميذين خملصني فويرباخ الذي يقول: أن مثلنا األعىل ال ينبغي أن يكون 

خملوًقا جمرًدا استئصلت قدراته وإنام ينبغي أن يكون اإلنسان الكامل احلقيقي 

تعدد اجلوانب والبالغ التطور وجعال هذا القول شعار معاركهام امل

 ويظهر تأثر نرش نيشفسكي البالغ بفويرباخ كام أرشنا يف (50) "األيديولوجية

 .(59)جمال علم اجلامل 

-Bakunin (4041ونجد صدى أفكار فويرباخ لدى باكونني 

أن فهو يرى  God and the stateاهلل والدولة "( يف كتابه 4086
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الدولة هي منبع الرشور واإليامن باهلل هو السند الرئييس للدولة وتلك 

أنه أخذ عن  "احللم والواقع". ويذكر برديائيف يف (68)فكرة فويرباخ 

هرزن وبيلنسكي الذين أخذوا بدورهم عن فويرباخ. وهو أعظم عبقرية 

ا يكام يرى برديائيف يف فلسفة القرن التاسع عرش خاصة األنثروبولوج –

الفلسفية حيث أراد أن يبني أن الدين ما هو إال تعبري عن أسمي طبيعة 

 .(64)لإلنسان 
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 خامتــــــة

ويف ختام هذا البحث ال يسعنا إال أن نقف وقفة مع فويرباخ 

ه تمؤكدين عىل أهم حماور تفكريه. مبينًا مواطن القوة والضعف يف فلسف

باملعنى الكانطي الذي هيدف ليس إىل  – "مستخدًما النقد"ناقدين أياها، 

التقليل من قيمة العمل الفلسفي لفويرباخ بل إلبراز اإلمكانيات املتعددة 

التي توجد بذورها يف ثنايا فلسفته والتي تظهر ما حتمله من قوى هائلة 

وير ية تطوإمكانيات خصبة. فقد أبرز البحث مكانة فويرباخ وإمكان

 فكره لإلنطالق به إىل آفاق أخرى تسهم يف الدراسات املعارصة.

وانطالًقا من نفس قضايا فويرباخ األساسية ومن منهجه يف إعادة 

إصالح الفلسفة وتأسيس الدين لصالح البرش. من هذا البداية نحاول 

إقامة حوار يساعد يف دراسة الفلسفية العربية اإلسالمية دراسة معارصة، 

يان إمكانية الدراسة الفلسفية املقارنة الفكر الغريب والفكر العريب، بني وب

مايض الفلسفة وحارضها ومستقبلها. أي أن مهمتنا يف بعض جوانبها 

هدف يف "حتويل دراسة فويرباخ والفكر الغريب بأصوله اليوناين من 

إىل أداة من أجل فهم ودراسة الفكر العريب واإلسالمي، بل وجعل  "ذاته

ذلك وسيلة لرؤية شاملة لواقعنا احلايل وصياغة رؤاه املستقبلة. فام هي 

أواًل املحاور األساسية التي حاولنا تأكيدها والرتكيز عليها يف فلسفة 

 فويرباخ.
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يمكن أن نميز ثالثة حماور أساسية يدور حوهلا فكر فويرباخ 

وتنتهي إليها موضوعات فلسفته، وتضم كل كتاباته التي شملت يف 

إحدى طبعاهتا الكاملة ثالثة عرش جملًدا، ويف طبعة أخرى ستة عرش 

جملًدا. وهذه املحاور األساسية هي: نقد وإصالح الفلسفة، نقد الدين، 

 ."واالهتامم باإلنسان أو األنثروبولوجيا

نقد وإصالح الفلسفة: يظهر من عناوين كتابات فويرباخ  -4

صور الوعي اإلنساين،  االهتامم الشديد بالفلسفة كأعىل صورة من

يف "، "رضورة إصالح الفلسفة"ويتجىل هذا االهتامم يف حماوالت تأكيد: 

فة ، مبادئ فلس"قضايا أولية إلصالح الفلسفة"و "بداية الفلسفة

 "ة هيجلونقد فلسف"وشذرات متعلقة بتطوري الفلسفي،  "املستقبل

فة( يف كل سوتاريخ الفلسفة بمجلداته الثالثة حيث يظهر عنواًنا )الفل

 كتاباته املذكورة، كام أن االهتامم بالفلسفة يتخذ مظهرين أساسيني.

 والتجربيني واملاديني، والثاين "نقد فلسفة هيجل"األول نقدي: 

حماولة تطوير وإعادة صياغة الفلسفة األملانية، وقد تم له ذلك خالل عدة 

ية داويف ب"، "رضورة إصالح الفلسفة"مراحل بدءا من مقالتيه عن 

كثر ، وأخرًيا يف الشكل الناضج واأل"القضايا األولية"، ثم يف "الفلسفة

 ."مبادئ فلسفة املستقبل"نسقية يف 

أن حماولة فويرباخ النظر يف تاريخ الفلسفة من أجل التطوير 

واإلصالح وإعادة البناء مل تكن جمرد مسألة نظرية أكاديمية بعيدة عن 

ه لطبع فإن االرتباط بينهام )كتاباتوبا –واقعه االجتامعي والسيايس 
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والواقع( مل يكن ارتباًطا آليًا ميكانيًكا بني البنية االقتصادية وتطور 

أشكال الوعي بل كان ارتباًطا غرضًيا واعًيا وهادًفا ونتيجة ألوضاع 

أملانيا يف تلك الفرتة واستجابة فويرباخ لتلك األوضاع، يظهر ذلك يف 

ه لفلسفة التي تتعارض مع منهجه، ويف مراجعتانتقاداته ملختلف أشكال ا

للعديد من الكتب الفلسفية، واختياره موضوعات بعينها للكتابة عنها 

 مثل كتاباته عن بايل، وكذلك الفالسفة الذين تعرض –يف فرتة تارخيية 

 هلم يف تارخيه للفلسفة.

ومن هذا املحور األسايس يمكن أن نتبني موضوعات وقضايا 

فة ا فويرباخ نذكر منها عىل سبيل املثال: العالقة بني الفلسأساسية شغل هب

والدين، التي شغلت معظم تفكريه، نجد ذلك خاصة يف تاريخ الفلسفة 

)املجلد األول( حيث يتناول الفالسفة املحدثني، ومدى اقرتاب كل 

منهم أو ابتعاده عن العقل واإليامن، أو الفلسفة والدين، بينام شغلته 

يجلية )املطلق( أو الالمتناهي مما أحدث رصاًعا يكاد يكون املشكلة اهل

وجودًيا أن جاز هذا التعبري يف تفكريه بني الالمتناهي واملتناهي، 

الالحمدود واملحدود، املجرد واحليس. نجد ذلك يف نقده لفالسفة 

التجريية واملادية: بامخان، ودروجس تلك املشكلة أخذت حيًزا كبرًيا من 

كري فويرباخ، وهي التي متيز إىل حد كبري رصاعه ومترده ضد الزمان يف تف

 هيجل يف إطار اإلشكالية اهليجلية والتي تبني بوضوح متيزه عن أستاذه.

، "نماهية الدي"، "ماهية املسيحية"نقد الدين: يظهر يف كتبه:  -1

وكثرًيا من  "ماهية الدين"حمارضات يف "، "ماهية اإليامن لدى لوثر"
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لك الكتابات التي متيزت بالنقد وإعادة التأسيس، النفي املقاالت، ت

خلق  الذي "ماهية املسيحية"واإلجياب، كام يظهر ذلك يف كتابه األشهر 

معارك عديدة بني فويرباخ وغريه من الفالسفة سواء من اليسار أو من 

اليمني اهليجيل، سواء من املاركسيني أو من الفالسفة التأمليني. وسبق أن 

رباخ ورد فوي "األوحد وما خيصه"قد شرتنر ملاهية املسيحية يف ذكرنا ن

عليه، وكذلك نقد ج. موللر الالهويت، ورد فويرباخ، وتراوحت 

االنتقادات املوجهة من جانب الالهوتيني بأنه رافض للدين متاًما ومن 

اليسار اهليجيل بأنه ظل حمافًظا عىل الدين ومل يستطيع التخيل عنه. وظلت 

رغم انتقادات الفريقني تتعمق بحث الدين الذي ظل الشغل كتاباته 

الشاغل له يف معظم أجزاء فلسفته. وكان الدين كام يعلن فويرباخ 

باستمرار حمور تفكريه الدائم. وكان لكل كتاباته غرض واحد واجتاه 

وموضوع واحد هو الدين والالهوت وكل ما يتصل هبام، هادًفا من ذلك 

الغامضة بمصابيح العقل مما جعل الكثري من الرشاح أن ينري مناطق الدين 

يؤكدون أن أحًدا من الفالسفة املحدثني مل هيتم بقضية الالهوت مثلام أهتم 

 هبا فويرباخ. بل أنه أكثر الهوتية من العديد من الالهوتيني أنفسهم.

عىل العكس من زمالئه من اليسار  –لقد تعامل فويرباخ مع الدين 

 عىل مستوى أكثر عمومية فهو يف –انوا أصاًل الهوتيني اهليجيل الذين ك

كتاباته الدينية يتجاوز العرض والرصد التارخيي إىل التحليل 

السيكولوجي والتناول الفلسفي. ومن هنا فهو يتنقل إىل آفاق أكثر رحابة 

يف دراسة الدين، يريد أن جيعل الدين املوضوع األول للفلسفة بل أن حيول 

 ."لنكن متدينني مرة أخرى إذا كانت السياسة ديننا"سة الدين إىل سيا
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ويرتبط نقد فويرباخ للدين بنقده للفسفة التأملية. وهنا ينبغي أن 

نتوقف عند ربط فويرباخ للفلسفة التأملية بالدين والالهوت والتمييز 

 Religionبني موقف فويرباخ يف هذه النقطة، وتفرقته بني: الدين 

تأكيده وإبقائه عىل األول باعتباره أساس و Theologyوالالهوت 

العالقة بني البرش ونفيه ورفضه للثاين باعتباره جتريد يقع خارج نطاق 

البرش، األمر الذي ينقلنا إىل املحور الثالث يف تفكري فويرباخ وإىل 

الغرض األسايس من نقده للفلسفة وللدين إال وهو اإلنسان أو 

 األنثروبولوجيا.

اإلنسان وتأسيس األنثروبولوجيا الفلسفية: لقد االهتامم ب – 3

كان فويرباخ ضد املوقف املثايل النظري لالهوت والفلسفة التأملية وضد 

التجريد واملطلق، ومع احلس العياين املحدود واملبارش، أي مع اإلنسان. 

واإلنسان عنده ليس فقط اللوجوس كام عند اليونان، وال الكوجيتو كام 

العقل اخلالص الكانطي، وال األنا الفشتي، أنه  عند ديكارت، وال

اإلنسان اإلنساين كام يقول يف تقديم مبادئ فلسفة املستقبل، اإلنسان 

 الذي يوجد يف شقاء األرض وليس يف نعيم السامء الرسمدي.

أنه يتحدث عن املشاعر واحلواس، واجلسد والعاطفة، وليس عن 

يا الذي حي "بلحمه ودمه" العقل املجرد. يتحدث عن اإلنسان احلقيقي

عىل هذه األرض فهو يؤكد أن األصل الذايت للفلسفة هو أيًضا أصلها 

 . أي أنه يقف يف بداية"، وأننا قبل أن نعقل )نفكر( نحس"املوضوعي
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صف طويل مع هورسل ومع الفالسفة الوجوديني مقابل كانط 

يف  راًراوالفالسفة املثاليني. فاملشاعر أساس الوجود. وهذا ما نجده م

القضايا األولية حيث يؤكد سابًقا ومرهًصا بالوجودية قبل نيتشه 

يقول: بال  –الذي احتامل أخذ األول عنه احتاماًل مؤكًدا  –وكريكجورد 

حد، بال زمن، بال عذاب ليس ثمة كيف وال قدرة وأيًضا ليس ثمة روح 

وال عاطفة وال حب فالكائن ذو االحتياجات فقط هو الكائن 

ي، أن وجود يفتقر إىل يشء ما ال يعد شيًئا عىل اإلطالق، ومن الرضور

( ال يشعر أيًضا باحلاجة إىل needهنا فالكائن املحروم من كل )حاجة 

الوجود، أن يكان بال عذاب هو كيان بال أساس، يستحق الوجود فقط 

 .(4)من يستطيع أن يتعذب، أن كيان بال وجود بال أمل هو كيان بال كينونة 

طة اهلامة واألساسية التي ينبغي التوقف عندها يف فلسفته والنق

هي، أن اإلنسان عند فويرباخ ليس هو الفرد املكتفي بذاته بل هو 

اإلنسان املتصل باآلخر، هو األنا واألنت، والرجل واملرأة. وهو هنا 

يتجاوز فكرة الوجودية يف الغري ونظرة سارتر مثاًل لآلخر، الذي يسلبني 

عند هذا األب من أباء الوجودية، أن جاز التعبري  –آلخر هنا حريتي، أن ا

مكمل يّل، حمب يّل، جزء مني، جيمع األفراد عىل احلب واملشاركة،  –

يؤسس فويرباخ إذن املذهب اإلنساين ويفسح املجال لألنا واآلخر، 

ويقيم العالقة بينهم عىل أساس الديالوج ال عىل أساس املونولوج، يفتتح 

وار التي وجدت بشكل عابر يف الوجودية، وظهرت متكاملة فلسفة احل

الذي تتلمذي عىل أفكار فويرباخ. وكام نجدها  M.Buberلدى م. بوير 
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اليوم لدى كل هابر ماس يف فلسفته التواصلية ولدى كارل اوتو ابل يف 

 فلسفة احلوار.

ن التي يؤكد عىل أمهيتها إىل اجلامعة وم –يتجاوز فويرباخ الفردية 

ا يضع بذور النظرية اجتامعية إنسانية حوهلا احلوار فيام بني اهليجليني هن

الشباب. أنه يف احلقيقة يعيد تأسيس وإصالح الفلسفة بعد بناءها جتاه 

النظرية االجتامعية يشق طرًقا جديًدا كلية ومن هنا فإن الباحث 

الذي ترجم له بعض كتاباته خاصة ماهية  M.Chernoاألمريكي 

ة األساس العقيل لراديكالي"يبحث للدكتوراه يف  –دى لوثر اإليامن ل

ت ويؤكد كام أكد كل من: أوجس "القرن التاسع عرش يف فلسفة فويرباخ

تأسيس  عىل "العقل والثورة"وماركيوز يف  "أصول املاركسية"كورنو يف 

 فويرباخ للنظرية االجتامعية.

تي ملحاور الاالهتامم مستمر هبذه الفلسفة التي أوجزنا يف أهم ا

وربام  "ماهية املسيحية"تقوم عليها. لقد لفت فويرباخ األنظار بكتاب 

كام بني ذلك  "مبادئ فلسفة املستقبل"و "قضايا أولية"قبله وبكتابيه 

قد كان احلامس ف "انجلز يف فويرباخ وهناية الفلسفة الكالسيكية األملانية

يل الذي ما اليارس اهليجعاًما وصار اجلميع فويرباحيني وتركز التأثري يف 

لبث فويرباخ أن أصبح ملهمة وحدد خط سريه، وتقدمه، وخاصة أن 

تأثريه يف األربعينات من القرن التاسع عرش أي تأثري آخر، جتاوز كال من 

شرتاوس وروجه وموسى هس وانجلز وماركس وغريهم. وقد بني 
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بفلسفته يف  اوجني كامنكا يف كتابه عن فويرباخ التأثري واالهتامم الكبري

 أملانيا وإنجلرتا وروسيا.

ويبني ريدران يف كتابه عن التفكري الديني يف القرن التاسع عرش 

االهتامم الكبري الذي إعطاه رجال الدين والالهوت لفويرباخ، الذي 

ترك بصامته الواضحة عىل كل من كريكجورد وفرويد وهيدجر وسارتر. 

 ومارتن بوبر وغريهم معويمكن أن نضيف أيًضا برديائيف ولوفيت 

مفكرين دينني من أمثال كارل بارث، وبول تليتش وغريهم. ولو رجعنا 

ف عن ، وبرديائي"تاريخ الفلسفة الروسية"إىل كتابات: لوسكي عن 

ا لو وجدن "الواقعية األوربية"ولوكاتش عن  "أصل الثورة الرسوية"

بني ذلك سنتمدى تأثريات فويرباخ عىل العديد من األسامء اهلامة، وك

االهتامم الكبري بفلسفته لدى تالميذه وحمبيه. لكننا سوف نحاول بداًل 

من هذا أن نعرض لالجتاهات املختلفة التي اهتمت بدراسة فلسفة 

فويرباخ والكتاب عنها سواء بالعرض والرشح أو تبنى قضايا معينة أو 

 بالتفسري والتأويل أو النقل والرتمجة.

خ الكتب التي وضعت يف فلسفة فويربا ويكفي العود إىل فهارس

لإلملام بكم الدراسات اهلائلة عنه سواء يف األملانية أو اإلنجليزية أو 

الفرنسية أو الروسية أو العربية فيخصص اوجني كامنكا الصفحات من 

( ملا آلف عن فويرباخ من كتب وكذلك فرتوفكيس يذكر 401 – 486)

ن فويرباخ باإلنجليزي أهم من كتب ع 155، 151، 153يف صفحات 

والفرنسية وهذا ما يفعله أيًضا هنرى أرفون ومن هذه الكتب الثالثة 
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يظهر حجم االهتامم الضخم املتمثل يف الكتابة عن فويرباخ. ويمكن هنا 

 أن نعدد صور وأشكال هذا االهتامم يف النقاط التالية: 

 أكثر يف يظهر االهتامم بفلسفة فويرباخ يف ظهور أعامله الكاملة – 4

من تصنيف يف أكثر من طبعة يف حياته وبعد وفاته. األوىل أعداه بوالن 

 .4944 – 4983والثانية شتوجتارت  4066 – 41016وجودال، ليبزج 

نرش مراسالت فويرباخ. هناك أوال طبعة كارل جرون بعنوان  – 1

. والثانية أعدها 4081يف جزئني ليبيزج  "مراسالت فويرباخ الفلسفية"

 .4981عام  "مراسالت من وإىل لدفيج فويرباخ"لم بوالن فله

الرتمجات املختلفة لكتبه يف اللغة اإلنجليزية، والفرنسية  – 3

ذلك أكثر من مرة، ك "ماهية املسيحية"والروسية ففي اإلنجليزية ترجم 

، "نماهية الدي"مرتني حتى اآلن،  "مبادئ فلسفة املستقبل"ترجم 

فة نقد فلس"، و"ماهية اإليامن لدى لوثر"و "حمارضات يف ماهية الدين

، "ويف بدايات الفلسفة" "ورضورة إصالح الفلسفة"، "هيجل

والقضايا األولية إلصالح الفلسفة: وشذراته الفلسفية كذلك مقدمات "

 ماهية املسيحية يف ترمجة مستقلة.

، "ماهية اإليامن لدى لوثر"، "ماهية الدين"ويف الفرنسية ترجم 

، "الرد عىل الهويت"، و"تأمالت يف املوت واخللود"، "سيحيةماهية امل"

ماهية "مرتني حتى اآلن،  "مبادئ فلسفة املستقبل"الرد عىل شرتنر، 
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نقد و"، "ماهية اإليامن لدى لوثر"و "حمارضات يف ماهية الدين"، "الدين

 ة.مع مقدمتها ماهية املسيحي "ورضورة إصالح الفلسفة"، "فلسفة هيجل

ة ترمجت بعض أعامل خمتارة من مؤلف يف مخس ويف الروسي

ربية يف الع –جملدات، وبالطبع هناك لغات أخرى ترجم إليها فويرباخ 

قضايا أولية ومبادئ فلسفة املستقبل. وهناك ترمجات أخرى، ألن 

 دراسات خمتلفة كتبت عنه يف دوائر معارف فلسفية إيطالية وغريها.

ول أنه فة فويرباخ: ويمكن القاجتاه الدراسات املختلفة يف فلس – 1

باإلضافة إىل الطبعات املختلفة ألعامله الكاملة يف اللغة األملانية وكذلك 

الرتمجات العديدة لكتاباته، فإن هناك دراسات عديدة حول فلسفته. اختذ 

بعضها طابًعا أكاديميًا، والبعض اآلخر فرس فويرباخ تفسرًيا أيديولوجييًا، 

تناولت فلسفته بشكل مقارن. وبعضها حاول باإلضافة إىل دراسات 

 خالل اآلداب والرواية واملرسح أن يعرض لفلسفة فيلسوفنا.

ومنذ البداية هناك االجتاه األيديولوجي الذي يعرض لفلسفة  – 5

فويرباخ يف إطار املاركسية، نجد ذلك لدى كل من ماركس وانجلز 

ا لينني قد تناولو ولينني ورشاحهم. وإذا كان مؤسًسا املاركسية ومعهم

وعي فلسفة فويرباخ يف كتاباهتم املختلفة باملناقشة واحلوار والتقييم املوض

الذي يظهر االحرتام الشديد لفلسفته التي أثرت فيهم تأثرًيا كبرًيا. فأننا 

وفنا ألفكار فيلس "قولبة"ال نجد يف كتابات رشاحهم إال جمرد تكرار و 

ملذهب به لينني يف كتابيه: املادية واال ترقى للتحليل اخلصب الذي قام 

النقدي التجريب، والدفاتر الفلسفية. أو كتابات ماركس وانجلز خاصة 



381 

 

يبيف كذلك كتابات افانا س "والعائلة املقدسة" "األيديولوجيا األملانية"

 "4011خمطوطات " Schnieresonعن الفلسفة املاركسية. أو كتاب 

يًدا وال ليهام. وعىل ذلك ال تضيف جدالتي حتمل تأثري فويرباخ الكبري ع

إال متهيًدا  ليست –عندهم  –تقوم بتحليل هام لفلسفة فويرباخ التي هي 

 للامدية اجلديدة الذي تدعو إليه املاركسية.

وهناك اجتاهات دراسية تتناول هذه الفلسفة من منظور أكاديمي 

ن م وذلك بمقارنتها بغريها من فلسفات، أو مقارنة فويرباخ بغريه

الفالسفة نذكر من هذه الدراسات عىل سبيل املثال بعض أعامل التي 

هيجل  من "سيدين هوك"تناولت فويرباخ مع غريه من اليسار اهليجيل: 

دفيد ماكالن "من هيجل إىل نتيشه  "كارل لوفيت"إىل ماركس 

D.Mclellen " وبرازل . (1) "اليسار اهليجيل وكارل ماركس "عن

Brazill " هيجل "وكذلك دراسة فترش عن  (3) "هليجيلالشباب ا

 .وأيًضا دراسة لوفيت بنفس االسم (1) "وماركس وفويرباخ

وهناك دراسات تربط فويرباخ بالالهوت مثل كتاب أرفون عن 

. ومقالة أرفون عن (5)فويرباخ وحتول املقدس، وعن فويرباخ والدين 

ارتن لوثر وم . وهناك أيًضا الربط بني فويرباخ"فويرباخ والثيولوجي"

. أو "ملاذا ربط فويرباخ نفسه بلوثر"يف مقالة  John, Glasseكام لدى 

كام  K. Barthالربط بينه وبني رائد الدراسات الربوتستانتية كارل بارت 

 .Barth Feuerbach Religionkritik Jيف مقاالت كل من 

Glasse  وفوجلThe Brth – Gachcon Brontteis  
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للدين، خصصه اكتون يف وهم العرص لنقد  نقد فرويد وفويرباخ

 فرويد وفويرباخ للدين.

يف مقالة  Zellerوهناك أيًضا الربط بني فويرباخ ومؤرخ الفلسفة 

 Claudio Gessبنفس العنوان )فويرباخ وتسلر( كتبها كلوديو جس 

يف املجلة الدولية للفلسفة. وبينه وبني دوركيم. كام نجد ذلك لدى كل 

وكذلك  "علم االجتامع الدين"يف كتابه  F.O'Dea Thomesمن: 

 حسن شحاته سعفان يف كتاب بنفس االسم.

وهناك باإلضافة إىل ما سبق عدد كبري من الدراسات  – 8

خصصت بأكملها لتناول فلسفة فويرباخ نذكر منها: دراسة فرتوفسكي 

، "فويرباخ"صفحة عن  168يف  4988الصادرة عن جامعة كمربديج 

 Feuerbach A review of Soneفس املؤلف عن كذلك دراسة ن

recent illeratur. Thephilosophical forim (4961 وتعد .)

دراسة فرتوفسكي من أهم وأحدث ما كتب عن الفيلسوف، وحتتوي 

عىل عرض حتلييل ألهم موضوعات الفلسفة الفويرباخية، حيث تلتصق 

ملعقدة بينه العالقة ا بكتابات فويرباخ نًصا وروًحا، مع اإلفاضة يف حتليل

وهيجل. وإىل أي مدى ابتعد األول عن األخري وقد استفدنا من الكتاب 

يف املواضع اخلاص بعرض كتاب تاريخ الفلسفة والعالقة هبيجل 

للرجوع إىل نصوص تاريخ الفلسفة حيث عزت الرتمجات اإلنجليزية. 

ي التارخي وتأيت أمهية هذه الدراسة من األمانة العلمية يف رصد التطور

لفويرباخ من خالل مؤلفاته. تلك امليزة التي نفقتدها يف دراسة كامنكا 
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التي أغفلت التطور التارخيي وبالتايل وقعت يف تفسريات خائطة 

 ومتناقضة خاصة بأنساق تفكري فويرباخ.

يف لندن عام  "فلسفة فويرباخ"وقد صدرت دراسة كامنكا عن 

اة ضت يف ثالثة أقسام: حيوتناولتها بشكل تقليدي حيث عر 4988

فويرباخ مؤلفاته، ويف اجلزء الثاين نقد الفلسفة ويف الثالث فلسفة 

املستقبل يف تسعة فصول، أمهها عىل التوايل: نقد الدين، نقد الفلسفة يف 

اجلزء الثاين وحتول الفلسفة، واملنهج ونظرية املعرفة واملادية، ومفهوم 

ويبدو أن هذا التقسيم إىل  اإلنسان واألخالق يف اجلزء الثالث،

موضوعات خمتلفة جعل املؤلف يغفل التطور التارخيي لتفكري فويرباخ، 

 مما أدى باملؤلف إىل أحكام خاطئة.

الذي ترجم ماهية  –ويمكن أن نذكر أيًضا دراسة مالفن كرنو 

لدفيج "تلك الدراسة اهلامة التي خصصها لـ  –اإليامن لدى لوثر 

 4955قيل لراديكالية القرن التاسع عرش واألساس الع "فويرباخ

، كام أن اهتامم كرنو مل ينقطع عن  Stanfonوقدمت إىل جامعة ستانفورد 

دراسة  "جملة تاريخ األفكار"من  11دراسة فويرباخ، حيث قدم يف العدد 

 .4961 "اإلنسان هو ما يأكل"عن مقولة فويرباخ 

عن  دراسة تشمربلني نصل اآلن إىل دراسة أقدم نسبيًا  مما ذكرنا هي

مل "وهذا هو العنوان الفرعي أما العنوان الرئييس هلا فهو  "فلسفة فويرباخ"

تلك  Heaven Dons't his Des tination "تكن السامء وجهته
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وهي أيضاً عرض تقليدي لنزعة فويرباخ احلسية  4914الدراسة الصادرة 

لدراسات تلك اواألخالق.  "ونقد الدين والفلسفة، ثم فلسفة املستقبل

الكاملة التي خصصت لدراسة فويرباخ باللغة اإلنجليزية وهناك 

باإلضافة هلا الكتب الفرنسية مثل دراسة ارفون عن لدفيج فويرباخ وحتول 

فلسفة فويرباخ وتأثريها يف  "البريليفي "و 4958املقدس، باريس 

ت ا. غري ما كتبه عنه يف فصول من كتاب4981باريس  "األدب األملاين"

 بالفرنسية كل من: م.م كويتيه وفرانز جرجيوار، وهنرى دى لوباك.

ويضاف إىل ذلك بالطبع دراسة انجلز عن فويرباخ ودراسات 

أخرى خصص أغلبها لفويرباخ مع اهليجليني الشباب مثل دراسات: 

هوك، لوفيت دفيد ماكالن، برازل ودراسات جان هيبوليت عن هيجل 

اركيوز عن فويرباخ ونفى الفلسفة وماركس، والفصل الذي خصصه م

عنه  وحديثه "فويرباخ"، وكذلك دراسة لوكاش عن "العقل والثورة"يف 

والفصل الذي عقده جارودي عنه يف كتابه  "هيجل والشاب"يف كتابه 

عن كارل ماركس. كل هذا قدم رصيًدا ضخاًم للدراسات الفويرباخية 

إال  هر يف الدراسات العربيةالتي بدأت منذ أكثر من مائة عام، لكنها مل تظ

خالل العقدين األخرييني. وبصفة خاص العدد الذي خصصته أوراق 

فلسفية حول فويرباخ بمناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالده والذي 

احتوى عىل عدد الدراسات املرتمجة عن اإلنجليزية واألملانية والفرنسية 

 مع عدد من الدراسات العربية حول فويرباخ.
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